Ülikoolilinn Tartu ja seikluslik Otepää
1 päev Lõuna-Eestis

Tartu–Otepää–Sangaste–Tartu
Päevase Lõuna-Eestisse reisi alguspunktiks
võiks olla Tartu – Lõuna-Eesti värav, kust edasi saab seigelda erinevates suundades. Linna
sümboliteks on Tartu Ülikool ja Emajõgi.
Tutvumist Tartuga tuleb alustada raekoja
platsilt, jalutades klassitsistlike hoonetega
piiratud vanal turuplatsil möödudes Barclay
de Tolly perekonna majast, mis, viltune nagu
Pisa torn, peidab endas parimaid kogusid Eesti kunstist. Vanalinnas asub hinnalisemaid ajaloomälestisi, Jaani kirik, mida peetakse tellisgootika kaunimaks näiteks Põhja-Euroopas.
Tartu Ülikooli majesteetlik peahoone valmis
1803–1809, peahoones asub ülikooli kunstide muuseum ja kartser.
Olles Tartus, ei saa jätta tegemata jalutuskäiku
Toomemäele, kus on ohvrikivi ja Musumägi,
Toomkiriku ruumides ülikooli ajaloo muuseum ning läheduses vana tähetorn. Toomemäe sildadelt – Kuradi- ja Inglisillalt avanevad
kaunid vaated linnale.
Otepääle suundudes märkad peagi, kuidas
tasane loodus muutub künklikuks ja siit-sealt
vilksatab järvesilm. Otepää kirikumõisa saalis
Tartu
pühitseti Eesti sini-must-valge lipp, samuti
asub linnakeses Eesti Lipu muuseum ning
suusamuuseum. Otepää läheduses asub üks Eesti kaunimaid järvi – Pühajärv.
Otepäält Valga suunas reisi jätkates tasuks põigata sisse Sangastesse. Sangaste loss on ehitatud 1874–1881 ja meenutab Windsori lossi. Lossi taga on kalatiigid ja liigirikas parkmets.
Ja kuna meil oli ainult üks päev – siis tuleb asuda tagasiteele.

Väike Lõuna-Eesti ring
2 päeva Lõuna-Eestis

1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste (Vt “Ülikoolilinn Tartu ja seikluslik Otepää)
Otepää kandis leiab piisavalt majutuskohti igale maitsele.

2. päev: Tõrva–Karksi-Nuia–Viljandi–Olustvere–Põltsamaa

Jõgevestes asub Baltikumi ainus mausoleum,
kuulsa Vene väejuhi Barclay de Tolly viimane
puhkepaik. Mõni kilomeeter enne Tõrva linna
paeluvad tähelepanu 13. sajandil ehitatud
Helme ordulinnuse varemed. Linnuse all orus
on ka Ohvri- ehk Arstiallikas, mille veele omistatakse ravivõimet seitsme tõve vastu.
Karksi-Nuia ordulinnus on ehitatud 13. sajandil. Vaatamisväärne ja naudingut pakkuv
on ürgorg igal aastaajal.
Viljandi sümboliteks on järv, ordulinnuse varemed ürgoru kõrgel veerel ja rippsild.
Enne Olustvere poole teele asumist võiks teha
põike Viljandist loodesse jäävasse Heimtali,
kus vana mõisakompleksi läheduses on tekstiilikunstnik Anu Raua koduloomuuseum,
kust leiab suurepäraseid rahvusliku käsitöö
näidiseid ja ratsahuviline saab külastada
Heimtali hobusekasvandust.
Olustvere kauni mõisakompleksi hooned
on pärit 19.-20. sajandist. Olustverest Põltsamaale sõites jääb teele Pilistvere, kus asub
omapärane mälestusmärk – kivikangur, kuhu
Viljandi
igaüks võib oma murekivi viia.
Põltsamaa lossihoovis asub muuseum ning
veinikelder, linnale annavad erilise võlu üle jõe kaarduvat 17 valget silda. Ja Põltsamaalt
jätkub juba kodutee.

Kagu-Eesti ring

Võrumaa

1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste (Vt “Ülikoolilinn Tartu ja seikluslik Otepää)
Otepää kandis leiab piisavalt majutuskohti igale maitsele.

2. päev: Põlva–Räpina–Värska–Piusa–Obinitsa–Võru–Tartu

Huvitava kompleksi turismiobjektidest moodustab Sangaste. Neogooti stiilis Windsori lossi
meenutava Sangaste lossi laskis aastail 18741881 ehitada F. G. M. Berg. Lossi taha on rajatud
liigirikas dendropark.

Endla raba–Alam-Pedja looduskaitseala–Kallaste–Taevaskoja–Meenikunnu
raba–Suur Munamägi–Rõuge–Karula rahvuspark–Soomaa rahvuspark

Sangaste

Helme ordulinnuse varemed. Mõni kilomeeter
enne Tõrva linna paeluvad tähelepanu 13. sajandil ehitatud Helme ordulinnuse varemed. Linnuse all orus on ka ohvri- ehk arstiallikas, mille veele
omistatakse ravivõimet seitsme tõve vastu.

3 päeva Lõuna-Eestis

Otepää kandis leiab piisavalt majutuskohti igale maitsele.

2. päev: Tõrva–Karksi-Nuia–Viljandi–Olustevere–Põltsamaa–Tartu
(Vt Lõuna-Eesti väike ring, 2. päev)

3. päev: Tartu–Varnja–Kolkja–Alatskivi–Kallaste–Mustvee–Laiuse–Siimusti–
Kassinurme–Palamuse–Elistvere–Tartu.
Tartust Peipsi poole suundudes võib retke alustada vendade Liivide muuseumist Rupsil, kuid
kellel huvi vene vanausuliste vastu, võiksid sisse
pöörata Varnjasse, Kasepääle ja Kolkjasse. Tänavkülas Varnjas on kaks õigeusu kirikut – Issanda
Templisseviimise kirik (1855) ja vanausuliste
koguduse palvela (1903) ning väike muuseumituba, samuti on Kolkjas vene vanausuliste muuseum, kus eksponeeritakse kõike rannaeluga
seonduvat.
Rupsil asub kirjanike Juhan ja Jakob Liivi muuseum.
Alatskivi mõisahoonet võib õigustatult lossiks
nimetada. 1880-1885 ehitatud peahoone eeskujuks on Šotimaal olev Balmorali loss.
Raja vene vanausuliste palvela ehitamiseks said
vene vanausulised loa alles 1879. a. Raja külas
pani ikoonikirjutajate (maalijate) koolkonnale
aluse 19. saj lõpul Gavriila Frolov.
Laiuse
Mustvee asub Euroopa suuruselt neljanda järve
Peipsi kaldal. Linnas on neli kirikut, vene vanausuliste muuseum ja kaalumuuseum, mille kollektsiooni kuulub üle 100 kaalu.
Laiuse ordulinnus oli esimene tulirelvadele kohandatud laagerkastell Eesti aladel, Põhjasõja ajal
1700-1701 talvitus siin pärast Narva lahingut Rootsi kuningas Karl XII. Laiuse õletoas on püsinäitus õlgehistöödest.
Siimustis on savikaupade muuseum, kus on näha kodumaisel savil töötava tööstuse toodangut
alates 60ndatest aastatest.
Kassinurme linnamägi on taas üks Kalevipoja sängidest silmapesukausi ja lingukiviga, siin on ka
muistne kultuseplats ohvrikividega.
Palamuse on vanimaid kihelkondi Eestis, esmamainimine 1234. a. Vanas koolimajas, ehitatud
1873 –1874, asub üks Eesti armastatumaid muuseume – Palamuse kihelkonnakoolimuuseum.
Muljetavaldav on üks Eesti vanimaid säilinud kivikirikuid, Püha Bartholomeuse kirik (13. saj).
Elistvere loomapark asutati 1997. a. Loomapargis on kodumaised metsloomad: karu, rebane,
ilvesed, põdrad, metssiga, piisonid jt. Looduse õpperajad tutvustavad erinevaid taimeliike.
Elistverest Tartusse sõites jääb veel tee äärde kaunis Saadjärv ning kolm päeva on möödunud.
Ehkki sedagi on vähe, et Lõuna-Eesti aardeid avastada.

Lõuna-Eesti mõisad, lossid, kindlused
Põltsamaa–Laiuse–Kuremaa–Alatskivi–Ahja–Mooste–Räpina–Vastseliina–
Sõmerpalu–Antsla–Sangaste–Helme–Taagepera–Karksi-Nuia–Õisu–Viljandi–
Olustvere

Alatskivi

Alatskivi mõisahoonet võib õigustatult lossiks
nimetada. Arved v. Nolcken laskis aastail 18801885 ehitada siia toretseva uusgooti stiilis peahoone, eeskujuks Šotimaal olev Balmorali loss.

Vaatamisväärsed on 18. sajandist pärit Ahja mõisahooned – peahoone, park piirdemüüriga,
valitsejamaja, tall-tõllakuur, ait-kelder, viinaköök ja park.
Suhteliselt hästi säilinud Mooste mõisahooned on ehitatud 19.-20. saj vahetuse. Veidi eemal
asub mõisa viinavabrik, mis on köitnud filmi- ja fotomeeste tähelepanu.

Süstadel ja muudel alustel sõitjaile sobib
Põltsamaa–Pede–Emajõe marsruut.
Marsruudi pikkus mööda Põltsamaa jõge
Põltsamaalt Käreverre on 75 km ja sealt edasi
Tartusse 25 km. Pedja jõgi pole veematkaks
soovitatav, sest läbib puutumatu loodusega
paiku looduskaitseala südames.

Õisu mõisa peetakse Viljandimaa pärliks. 17601770. a. klassitsistlikus stiilis ehitatud härrastemaja, kõrvalhoonete ja kauni inglise stiilis pargi
tõttu. Paljude säilinud kõrvalhoonete seas on ka
saeveski, tallid, sepikoda ja teenijate maja.
Viljandi keskaegset ordulinnust hakkas 1224.
a. puitkindlustuse asemele ehitama Mõõgavendade Ordu. Kompleksi juurde kuuluv loss
oli suurim kogu Vana-Liivimaal. Lossivaremetelt
avaneb kõige kaunim vaade Viljandi järvele ja
selle ümbrusele. Lossivaremete lähistel asub Viljandi üks sümbolitest – rippsild.

Endla looduskaitseala loodi kaitsmaks ja
säilitamaks rabamaastikku ja siinset elustikku. Loodushuviliste jaoks on kaitsealal tähistatud matkarajad. Igaüks saab valida endale
võimetekohase retke. Männikjärve raba 1,3
km pikkune laudtee on inimesi viinud kuiva
jalaga sohu juba peaaegu pool sajandit. Vaatetornid on Männikjärve rabas ja Endla järve
ääres. Veematkadeks sobivad Põltsamaa,
Vardja ja Oostriku jõed.
Alam-Pedja on ainulaadne taime-, looma-,
putuka- ja linnuliikide poolest. Loodushuviline leiab eest Kirna õpperaja (7-12km), mis
kulgeb mööda Pedja jõe luhtasid. Rajal on
rippsild ja vaatetorn. Selli–Sillaotsa matkarada (7 km) tutvustab erinevaid sootüüpe.

Taagepera lossi praegune 40 meetri kõrguse
torniga lossihoone on ehitatud aastail 19071912. Karksi kantsi ehk Karksi ordulinnuse
varemeid peetakse muistsete eestlaste linnuseasemeks. Lõplikult hävis Karksi kants Põhjasõjas
1708. aastal.

1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste (Vt “Ülikoolilinn Tartu ja seikluslik Otepää)

Laiuse ordulinnus oli esimene tulirelvadele
kohandatud laagerkastell Eesti aladel, Põhjasõja
ajal 1700-1701 talvitus siin pärast Narva lahingut
Rootsi kuningas Karl XII.

Värska

Leia end looduses

Antsla mõisakompleksi hoonetest on alles 17.
saj. ehitatud peahoone, majandushooneid ja huvitav ümmargune nn. pudelmaja.

Suur Lõuna-Eesti ring

Kuremaa mõisa hilisklassitsistlik peahoone valmis 1843. a. Peahoones, kus tegutseb Kuremaa
Põllumajandustehnikum, asub ka mõisa ajalugu
tutvustav muuseumituba.

Põhjasõjas purustatud Vastseliina piiskopilinnuse (1342) varemed on Vana Liivimaa võimsama
piirikindluse mälestused. Keskajal oli Vastseliina
linnus tuntud ka palverännakute kohana.
Sõmerpalus on arhitektuuriliselt huvitav mõisakompleks ja park. Historistlik härrastemaja ehitati arvatavasti 19. saj. 70.-80ndail aastail.

Põltsamaa ordulinnus rajati arvatavasti 1272.
a. Liivi sõjas kannatada saanud ja oma tähtsuse
minetanud linnus ehitati 1770. aastail ümber rokokoostiilis esinduslossiks, mis purustati 1941. a.
1970. a. alates on osa ringmüüri konserveeritud.
Lossihoovis ootavad külastajaid Põltsamaa muuseum, veinikelder, kunstiäri ja kunstitöökoda.

2 päeva Lõuna-Eestis

Otepäält Põlvasse sõites tasub peatus teha
pisikeses Kanepis, kus on ilus Püha Johannese
kirik, lähedal asuvas Erastveres saksa parunite
von Ungern-Sternbergide suguvõsa kabel.
Põlva on endine kihelkonnakeskus, praegu
maakonnalinn. Põlva lähistel, Ahja jõe ürgorus
on üle 30 liivakivipaljandi, neist tuntumad
Suur ja Väike Taevaskoda.
Räpina on väike aedlinn, kus asub 1734. a rajatud paberivabrik ning Sillapää loss.
Värskas saab tutvust teha väikese rahvakillu setude kultuuriga Setu talumuuseumis.
Värskast tuleks sõidusihiks valida Piusa. Piusa
liivakoopad on Põlvamaal ühed unikaalsemad
vaatamisväärsused – võimsad kilomeetrite
pikkused labürindid, mis on tekkinud liiva

kaevandamise tagajärjel. Siin asuvad Ida-Euroopa
suurimad nahkhiirte kolooniad.
Valides Piusalt sihiks Võru, tuleb küll vahepeal
sõita kruusateid pidi, kuid ees ootab Võru, Vene
keisrinna Katariina II soovil rajatud linn Tamula
järve kaldal. Võrus on Eesti rahvuseepose „Kalevipoja“ autori F. R. Kreutzwaldi muuseum ning
igaühel, kes esmakordselt Võrumaal, tuleks käia
Haanjas vallutamas Baltimaade kõrgeimat tippu
Suurt Munamäge (318 meetrit merepinnast).
Kellele nüüd Võrumaa meeldima hakkas, leiab
majutuse arvukatest turismitaludest ning jääb
pikemaks ajaks võrokeste seltsi. Kel kiire kojujõudmisega, valib Võru – Tartu maantee, kel aega
rohkem käänulise ja põneva vana Võru- Tartu
maantee, mida ka postiteeks kutsutakse ning mille lähistele jääb üks Eesti omapärasemaid vabaõhumuuseume – Põlvamaa Talurahvamuuseum.

Taagepera

Olustvere mõis rajati juba orduaja lõpul. 20. sajandi alguses ehitatud härrastemajas asub praegu
asub turismikeskus ja muuseum. Mõisa hooneid ümbritseb avar park.

Teekond läbi erinevate kultuuride
3 päeva

Põltsamaa–Mustvee–Alatskivi–Kolkja–Tartu–Võru–Värska–Tartu
Alustades Põltsamaalt – Liivimaa kuningriigist,
kus kunagisest uhkest lossist küll vaid müürid
alles, kuid elamusi pakub Rein Joosti roosiaed,
17 silda Põltsamaa jõel ning lossihoovi veinikeldris on aega mõtiskleda Liivimaa hiilgusest ja
langusest.
Põltsamaalt tuleks reisi jätkata Mustveesse,
kus tillukeses Peipsiveerses linnakeses on luteri,
ortodoksi ja vene vanausuliste kirik.
Vene vanausuliste religiooniga saab tutvuda
Raja kloostris ja reis jätkub mööda Peipsi kallast.
Alatskivi loss – kaunis näide mõisakultuurist,
mida täiendab läheduses asuv vendade Liivide
muuseum talupojakultuuriga. Kui Raja kloostris
saab teada põhilisi erinevusi ortodoksi ja vene
vanausu vahel, siis vanausuliste elu-olust annab
Raja
hea ülevaate vene vanausuliste muuseum
Kolkjas, kus tasub ka kohalikus restoranis rahvusroogi maitsta. Liikudes mööda Kolkja, Kasepää ja
Varnja külasid näeb hoopis teistsugust elustiili
kui Eestimaal oleme harjunud nägema. Pikad
ridakülad, sügavad sibulapeenrad, räästais kuivamas kala.
Edasi Tartusse tudengikultuuri nautima. Ehkki
pedell ei valva enam ülikooli peahoonet ja kartsergi on muuseumi funktsioonides, hakkab Tartu
nooruslik elurütm silma kõigile linna külalistele.
Veetnud lõbusalt prassivate tudengite seltsis
Tartus öö, on paras siirduda otsima vene kultuuri
Võrus, ikkagi vene keisrinna Katariina II käsul
loodud väga selge planeeringuga omapärane
linnake. Võrumaa servas asuvas Metsavenna
talus võib reaalsuses elada läbi hetki metsavendade elust – haarangud, ülekuulamised,
põgenemised või kui etenduses osaleda ei soovi,
võib kuulata legendaarse metsavenna jutustusi,
õppida laule, ööbida punkris ning maitsta metsavendade kombel valmistatud einet. Ehk teisisõnu
– metsavennakultuur.
Edasi võiks teekond jätkuda Petserisse – kloostrikultuur, Irboskasse ja Pihkvasse – vene kultuur,
kuid kui asi pole põhjalikult ette planeeritud
Setu mehed
ning vene viisat passis pole, tuleks siirduda setusid külastama. Mööda Pihkva kiviteed liikudes
märkate, kuidas lillepeenrad muutuvad kirevamaks, siin-seal vilksab rahvariietes naisi. Kui setu
naiste laulu-tantsulusti on himu kontserti ette tellimata kuulata, siis suviti iga neljapäeva õhtul
on see võimalik Setu talumuuseumis Värskas. Loetletud erinevatele kultuuridele võib lisada
veel Värska sanatooriumi taastusravi võimalused ehk tervisekultuuri ning kanuu-, ratsa- või
jalgrattamatka ehk kehakultuuri.
Olles läbinud marsruudi, võite tõdeda – uskumatu, kolme päeva jooksul oli võimalik nii väikesel
maa-alal näha ja kogeda 13 erinevat kultuuri!

Kallastel, Euroopa suuruselt neljanda siseveekogu Peipsi järve kaldal paljandub keskdevoni punane liivakivi. Paljand on andnud
asulale venekeelseks nimeks Punane Mägi
ehk Krasnaja Gora. Pankranna kõrgus on 8
m ning pikkus ligi 700 m, tekkinud on siinne
liivakivi umbes 350 miljonit aastat tagasi.
Kõrge pank on pesitsuspaigaks paljudele
kaldapääsukestele.

Piusa

Ahja jõe ürgorus on üle 30 liivakivipaljandi, neist tuntumad Suur Taevaskoda (pikkus 150 m,
kõrgus 24m) ja Väike Taevaskoda (pikkus 190 m, kõrgus 13 m). Läheduses asub Akste laanekuklaste koloonia, Valgesoo kaitseala (kantud rahvusvaheliste linnuvaatluste loendisse) ning
Laari männi genofondi reservaat 7 erineva loodusrajaga.
Piusa koopad on liiva maa-aluse kaevandamise tagajärjel tekkinud Põlvamaa ühed unikaalsemad vaatamisväärsused – võimsad kilomeetrite pikkused labürindid. Siin asuvad IdaEuroopa suurimad nahkhiirte kolooniad. Koobaste põgusamaks tutvustamiseks on avatud
infomajake, kust iga soovija leiab teavet Piusa liivakarjääri ajaloost ja geoloogiast.
Meenikunno maastikukaitseala alla kuulub
Meenikunno raba. Raba äärde on ehitatud
väike matkaonn, lõkkeplats ja vaatetorn ning
2,4 km pikkune laudtee. Maastikukaitsealal
asuvad Nohipalu Valgejärv, mis on Eesti üks
läbipaistvama veega järv ja Nohipalu Mustjärv – Euroopa üks pruuniveelisemaid järvi.
Mõlemad järved on head suplus- ja kalastuskohad.
Haanjas asub Haanja looduspargi keskus
ning Baltimaade kõrgeim tipp – Suur Munamägi, mille absoluutne kõrgus on 318 m
üle mere pinna. Vaatetornist näeb ilusa ilma
korral ka Venemaad ja Lätit. Veidi eemal Suurest Munamäest asub Eesti kõrguselt teine
mägi – Vällamägi, kus on huvitav tähistatud
matkarada.

Rabamaastik

Rõuge ürgorg on kohati kuni 75 m sügav,
allikaterohke Ööbikuoru kõrgel kaldal on
vana linnusekoht. Rõuge Suurjärv on Eesti
sügavaim järv – 38 meetrit sügav.
Karula rahvuspargi pindala on 10 300 hektarit. Karula kõrgustikumaastik on vaheldusrikas, puhas ja puutumatu. Metsade ja niitudega kaetud kuplid paiknevad kas külg külje
kõrval või hajusalt. Nende vahel on sood ja
soostunud metsad, järved ja ojad. Linnustik
ja loomastik on väga liigirikas. Rahvuspargi
keskus asub Ähijärvel. Rahvuspargis on neli
matkarada (2-4 km pikad), mis tutvustavad
piirkonna kultuuri ja ajalugu ning ümbritsevat loodust.
Otepää looduspark asub Valga maakonnas
ning on oma territooriumi ulatuselt suurim
maastikukaitseala Eestis. 1180 km2 suurusest
Otepää kõrgustikust hõlmab Otepää looduspark hästi väljakujunenud künkliku reljeefiga
kõrgustiku keskosa pindalaga 22 430 ha
(19% kõrgustiku pindalast). Otepää looduspargi territooriumil on hulgaliselt järvi, neist
üheks kaunimaks on Pühajärv.

Rõuge järved

Soomaa rahvuspark on loodud suurte soode, lamminiitude ja metsade kaitseks. Rahvuspark on erilise rahvusliku väärtusega kaitseala looduse ja kultuuripärandi, s.h. ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse
säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Soomaal on kümme erineva pikkusega matkarada, looduspargi keskus asub Kõrtsi-Tõramaal. Soomaa on eriti atraktiivne ning
põnev kevadiste üleujutuste ajal.

Hõreda asustuse ja suhteliselt hästi
säilinud vaheldusrikaste loodusmaastikega Lõuna-Eesti sobib hästi loodusmatkadeks (jalgratta-, kanuu-, ratsaja rabamatkad, samuti linnuvaatlus,
fotojaht ning automatkad).

Ülikoolilinn Tartu ja seikluslik Otepää
Tartu–Otepää–Sangaste–Tartu

Väike Lõuna-Eesti ring
1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste
2. päev: Tõrva–Karksi-Nuia–Viljandi–
Olustvere–Põltsamaa

Muinas- ja ordulinnused, kirikud ja
põlisparkidega mõisad ning paljudes
paikades säilinud iidne linna- ja taluarhitektuur pakuvad tutvumisrõõmu
ajaloo- ja kultuurihuvilistele. Rohketes muuseumides saab hea ülevaate
eestlaste elust, töö- ja tarbeesemetest
ning kombestikust minevikus.

Kagu-Eesti ring
1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste
2. päev: Põlva–Räpina–Värska–Piusa–
Obinitsa–Võru–Tartu.

Suur Lõuna-Eesti ring
1. päev: Tartu–Otepää–Sangaste
2. päev: Tõrva–Karksi-Nuia–Viljandi–
Olustevere–Põltsamaa–Tartu
3. päev: Tartu–Varnja–Kolkja–Alatskivi–
Kallaste–Mustvee–Laiuse–Siimusti–
Kassinurme–Palamuse–Elistvere–Tartu.

Lõuna-Eesti on turvaline, stabiilne ja
puhta loodusega regioon. Tihe teedevõrk, väikesed vahemaad ning hea
suunaviitade süsteem võimaldavad
lühikese aja vältel külastada omapäi
Eesti kaugeimaidki piirkondi ja vaatamisväärsusi.

Lõuna-Eesti mõisad, lossid, kindlused
Põltsamaa–Laiuse–Kuremaa–Alatskivi–Ahja–
Mooste–Räpina–Vastseliina–Sõmerpalu–
Antsla–Sangaste–Helme–Taagepera–KarksiNuia–Õisu–Viljandi–Olustvere.

Teekond läbi erinevate kultuuride
Põltsamaa–Mustvee–Alatskivi–Kolkja–Tartu–
Võru–Värska–Tartu

Leia end looduses
Endla raba–Alam-Pedja looduskaitseala–
Kallaste–Taevaskoja–Meenikunnu raba–Suur
Munamägi–Rõuge–Karula rahvuspark–
Soomaa rahvuspark

Tallinn
Jõgeva

Toimetaja: Marika Kool
Fotod: Malev Toom, Tiina Viirelaid, Helle Vahersalu
Kujundus: Disain ja Trükk
Trükk: AS Triip

Viljandi

Tartu
Põlva

Valga
Võru

Trükis on koostatud
Põllumajanduspiirkondade programmi roetusel

reisi

