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Lõuna-Eesti 
Looduslikult Teie

Teejuht loodushuvilisele



Tervitame Teid kõiki!
Kutsume kõiki loodushuvilisi Lõuna-Eestisse, kus Teid ootavad 
haruldased kuppelmaastikud, järved ja jõed koos tulvavetega, 
puutumatud rabad ja sood, ürgsed metsad, loomad ja linnud – kõik see, 
mis teeb Lõuna-Eesti looduse võrratult mitmekesiseks ja nauditavaks. 
Siin leidub küllaga võimalusi nii matkamiseks, aktiivseteks harrastusteks 
kui ka võistlussportimiseks. Lõuna-Eestis on üle 40 looduskaitseala 
ja vähemalt 125 matka-, loodus- ja terviserada. Siinsetel jõgedel ja 
järvedel on ohtralt võimalusi veematkadeks kanuu, süsta, parve, 
paadi, kalepurjeka või lodjaga. Kõike huvitavat ja köitvat üles loetleda 
ei jõuagi – golf, vibulaskmine, jalgrattasõit, kalandus, ratsutamine, 
safarid, meeskonnamängud ja jahilkäigud on vaid osa tegevustest, mida 
Lõuna-Eestis harrastada võite! Ja mis reisijatele eriti meeltmööda – 
tänu Lõuna-Eesti suhtelisele väiksusele on isegi paaripäevase reisi sisse 
võimalik mahutada uskumatult palju looduselamusi ja mitmekesiseid 
aktiivseid tegevusi. Peatse kohtumiseni!

Lõuna-Eesti juba ootab Teid!
PARIS

LONDON
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Lisainformatsioon
www.visittartu.com
turism.valgamaa.ee
www.viljandimaa.ee/turismiinfo
www.polvamaa.ee
www.otepaa.ee 
www.visitvoru.ee 
www.setomaa.ee
www.jogevamaa.ee 

Lähimad lennujaamad: 
Tartu, Tallinn, Riia, Helsingi
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Suur Munamägi

Rännates ainulaadsetel 
kuppelmaastikel 
Eesti tasapinnaline lauskmaa hakkab alates Viljandist lõuna poole liikudes 
vahelduma ürgsete orgude ja mägedega. Viljandi ordulinnuse varemetelt 
avaneb all sügaval orus laiuvale järvele imekaunis vaade, mida on võrreldud 
isegi Šveitsiga. Maastik on omapärane ka rohkete punase liivakivi paljandite 
tõttu, millest lähim asub samuti Viljandis.

Viljandist lõunasse jääv Võrumaa eristub oma vaheldusrikka pinnamoe, 
mitmekesise maastiku, kiirelt vahelduvate koosluste, suhteliselt mandrilise 
kliima ja aastasadade vältel välja kujunenud elulaadi poolest selgelt 
ülejäänud Eestist. Võrumaal on Teil harukordne võimalus nautida ka 
kuppelmaastikke, mida mujal ei kohta. 

Baltimaade kõrgeimas punktis Suurel Munamäel avaneb Teile 50 km 
raadiuses imeline vaade Lõuna-Eesti loodusele – mäe tipus asuvas tornis 
viibite 346,7 meetri kõrgusel merepinnast. Vaatetornist on näha ka 
piiritaguse Petseri kloostri kuplid ja Pihkva järv. Eesti kõrgeimas piirkonnas 
Haanja kõrgustikul väärib kindlasti külastamist Haanja Looduspark, mille 
pindalast 18% on merepinnast 250 m kõrgemal.

Rõuge ürgorg Loodi põrgu

Viljandi järv

Külasta kindlasti!

Haanja Looduspargis asuv Eesti kõige sügavam järv, Rõuge 
Suurjärv (38 m) ja juba enne jääaega kujunenud 10 km 
pikkune Rõuge ürgorg.

Viljandi lähedal asuva Paistu ürgoru olulisem vaatamisväärsus 
– Loodi põrgu – on 23 m laiune ja 15 m kõrgune suur 
liivakivipaljand, milleni viib Paistu paisjärve äärest rohkeid 
matkaelamusi pakkuv rada. 

Eesti on üks maailma metsarikkamaid riike – metsaga on kaetud 
ligi pool meie maismaast. Külastada tasub Riigimetsa 
Majandamise Keskuse (RMK) loodusmaju ja matkaradu 
Lõuna-Eesti erinevates maakondades.

 
Tartust Põlvasse või Võrru sõitmisel soovitame väärika ja 
põneva ajalooga Postiteed – kunagine Pihkvat Tartuga 
ühendanud kauba- ja sõjatee, kus on kapanud nii Rootsi, Vene 
kui Poola valitsejate hobused. Kaunitele maastikele pakuvad 
vaheldust kõrtsiasemed ja postijaamad. 

Matkajatele Viljandimaal soovitame 12 km pikkust matkarada 
ümber Viljandi järve. Spordihuvilised saavad igal 
aastal 1. mail osaleda ka ümber Viljandi järve toimuval 
jooksuvõistlusel. 
Lõuna-Eesti arvukatest matkaradadest on üks põnevamaid 
Haanja Looduspargis Vällamäe matkarada, mis kulgeb 
Eesti kõrguselt teise mäe – Vällamäe – jalamilt tipuni. Mäe 
nõlvad on kohati väga järsud (kalle 35-40 kraadi), jalamil asub 
matkamaja, kus saab puhata ja ürgloodust imetleda. 

Energia talu Viljandimaal pakub elamusretki 
ravimtaimedega ja seiklemist terviseradadel.

Soovitame! 

Energia taluVällamäe matkarada
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Ingatsi matkarada Luhasoo matkamaja

Tartumaal asuvad tähelepanuväärsed 
soomaastikud kahel suurel üleeuroopalise 
tähtsusega looduskaitsealal – Emajõe 
Suursoo ja Alam-Pedja loodus-
kaitsealad.
Luhasoo raba Võrumaal Haanja kõrgustikul 
on looduskaitse all kui Lõuna-Eestile iseloomulik 
ja looduslikuna säilinud soo, mis on märgades 
madalsoo ja raba osades kaetud laudteega.

Põnevalt mitmepalgelises Karula rahvus-
pargis vahelduvad niidu ja põllutükid 
metsatukkade ja järvedega, rabade ja soodega.

Soomaa külastuskeskuses saab 
tutvuda nii ümbruskonna loodusliku omapära 
kui kultuurilooga. Kohalike ettevõtlikkus 
on seal aidanud tänase päevani säilitada 
ka Soomaa omapärase kultuurinähtuse – 
ühepuulootsiku valmistamise.
Et Soomaal on palju jõgesid, on hakatud 
piirkonda hüüdma ka Jõemaaks ja kui Teie 
sooviks on selle metsiku piirkonna omapäraga 
tutvust teha, siis on kanuumatk parim 
moodus.

Lõuna-Eesti rabadel saab seigelda talvelgi – 
võite osaleda räätsaretkedel ehk matkata 
jalgade külge kinnitatavatel reketikujulistel 
abivahenditel. Räätsad võimaldavad Teil liikuda 
takistamatult mööda kohevaid lumevalle ja 
rabalaukaid, matkata sinna, kuhu muidu jalgsi 
ei pääse. 

Nii Soomaa Rahvuspark kui ka Võrts-
järv on Euroopa mainekal turismikonkursil 
EDEN (European Destinations of Excellence) 
pälvinud turismi tippsihtkoha tiitli.

Külasta kindlasti!

Soovitame! 

Matkates ürgsetes rabades 
Eesti on harukordselt soine maa – ligikaudu 22% Eesti maismaast 
hõlmavad enda alla 7000 raba, kokku on siin enam kui 165 000 sood. 
Siin on rabamaastikke, mida mujal Euroopas enam ei leidu! Kohati kuni 
7 m paksuse turbakihiga Eesti suurimat raba võite imetleda ürglooduse 
näidisalal Soomaa Rahvuspargis, mis kuulub põlisloodust väärtustavasse 
rahvusvahelisse võrgustikku PAN Parks.

Jõgederohke Soomaa on kuulus ka oma kevadiste suurvete tõttu – luhtadele 
ja metsadesse valguv suurvesi võib siin üle ujutada ka teed, katkestades 
inimeste ühenduse välisilmaga. Suurimate suurvete ajal on üleujutused 
küündinud kuni 175 m2-ni. Suurte suurvete aega on Soomaal nimetatud ka 
„viiendaks aastaajaks“. 

Tänu mitmekesisele loodusele ja omapärasele rippsilla- ja ühepuulootsiku 
kultuurile on Soomaa rahvuspark populaarne nii pühapäevamatkajale kui 
ka loodushuviliste rännumeeste seas. Lemmjõe keelemetsa rajal võite 
imetleda Euroopast ammu kadunud vana lammimetsa. Ingatsi matkarajal 
saate puidust treppi mööda tõusta Euroopa kõrgeimale – 8 m kõrgusele 
rabarinnakule — Kuresoole. Külastuskeskuse lähedal,  koprarajal on 
võimalus näha kobraste tegevuse jälgi. Kauneid elamusi pakuvad kevadised 
puisniidud.

Tulvamets Karula rahvuspark

Soomaa rahvuspark Alam-Pedja looduskaitseala
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Võrtsjärv kalepurjekas

Lõuna-Eesti kalaveed

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala 
on Lõuna-Eesti üks kõige külastatavamaid 
turismikohti – 1920ndatel aastatel klaasiliiva 
kaevandamise käigus tekkinud Piusa 
koobastik. Piusa koopad on ka Baltimaade 
suurim nahkhiirte talvitusala – nahkhiiri on seal 
avastatud seitse liiki ja isendite arv võib ulatuda 
ligi 3000ni. 

Võrtsjärve traditsioonilisel kale-
purjekal on võimalus lustida järvevaateid 
ja maitsta ettetellimisel ka angerjauhhaad või 
suitsulatikat.

Mõnusat puhkust pakuvad Lõuna-Eestis 
ka kalaveed – saab nautida üksiolemist 
varahommikusel jõeveel või talvisel järvejääl.

Tartus Emajõe ääres asuvates Suures ja 
Väikeses Lodjakojas saab käia uudistamas 
lotjade ehitamist. Laevaehitust saavad huvilised 
jälgida ehitusplatsi kohal asuvalt ringrõdult 
ning Lodjakoja giidi saatel saab teha ringkäigu 
ümber ehitusplatsi paiknevates töökodades.

Võrtsjärve äärne Järvemuuseum näitab 
suurtes akvaariumides eluskalu, veetaimi 
ja põhjaloomi, mikroskoobis saab vaadelda 
planktonorganisme, lisaks saab seilata 
traditsioonilisel kalepurjekal ja maitsta 
suitsulatikat. 

Tartu linna kolmele ujumiskohale pakuvad 
konkurentsi Elvas asuva soojaveelise Verevi 
järve supluskohad.

Lodjakoda

Külasta kindlasti!

Soovitame!

Seigeldes jõgedel ja järvedel
Eesti kauneim jõgi Emajõgi on läbi aegade olnud oluline veetee, ühendades 
Võrtsjärve ja Euroopa suuruselt viiendat Peipsi järve. Juba 14. sajandil 
saabusid Tartusse Emajõge pidi lodjad Venemaalt, lastiks karusnahad, 
vaha, mesi ja kanep. Mälestus ainulaadsetest Peipsi lotjadest pole siiani 
tuhmunud. Suvehooajal saab Emajõel sõita lisaks väikestele jõelaevadele 
ka iidseid ehitusvõtteid kasutades ehitatud Peipsi lodjaga.

Madalaveeline Võrtsjärv on Eesti suurim siseveekogu, kus elutseb 36 liiki 
kalu. Järv on kuulus ka kui Euroopa suurim looduslik angerjakasvatus, 
kus oma edasist elu elavad Atlandi ookeani hoovustega Sargasso merest 
Inglismaa rannikuni kantud klaasangerjad, kes on teinud hiigelsuure 
lennukiteekonna Eestini. Valma sadamast viib Teid lõbusõidule madala 
süvisega kalepurjekas.

Kanuutajate rõõmuks on Eestis rohkem kui 7000 jõge, neist pikim, Võhandu 
jõgi pakub kanuureisideks Lõuna-Eestis küllaga võimalusi.

Rahvasuus on liikunud ütlemine, et iga eestlase kohus on kordki elus käia 
Ahja jõe kallastel looduslikes pühapaikades – Taevaskodades. Kindlasti 
tuleks soovitust kuulda võtta ka võõrsilt tulnutel! Ahja jõe kallastel on ligi 
40 ainulaadset liivakivipaljandit, mille vanuseks võib lugeda ligemale 400 
miljonit aastat. Neist suurim, Suur Taevaskoda, on kaunis 24 m kõrgune 
looduslik kõlakoda.

Piusa koobastik

Suur Taevaskoda
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Puhates aktiivselt 
Suvehooajal on looduskaunis Lõuna-Eesti puhkajate meka! Olenemata 
sellest, kas Teile meeldib kerge aktiivne tegevus või naudite Te võistlussporti 
ja ise kaasalöömist – tegevusi ja valikuvõimalusi on kõigile!

Lisaks matkamisele matkaradadel ning aktiivsetele harrastustele jõgedel ja 
järvedel saab siin tegeleda ka jahilkäimise, vibulaskmise ja ratsutamisega. 
Spordisõpru ootavad suurepärased ratta- ja rulluisurajad, mängida saab 
tennist ja golfi. Mõistagi ei puudu võimalused ka ekstreemspordiga 
tegelemiseks. Ja see ei ole kaugeltki mitte täielik nimekiri tegevustest, mida 
Lõuna-Eesti pakub!

Eriti palju võimalusi aktiivseks puhkuseks leidub Lõuna-Eestis just talvisel 
ajal. Koht, mis talviti iseäranis külastamist väärib, on Baltimaade tuntuim 
talispordikeskus ja Lõuna-Eesti populaarseim turismi- ja puhkekoht Otepää 
– linn, mis kannab ka Eesti talvepealinna tiitlit. 

Tänu kuplilisele maastikule, klimaatilisele eripärale ja heal tasemel 
spordikomplekside ning majutuskohtade olemasolule saab piirkonnas 
talvemõnusid nautida detsembrist aprillini. Teie päralt on suusa-, slaalomi- 
ja mootorkelgurajad, hüppe- ja kelgumäed, uisuväljad ja snowtube’ing. 
Rahvusvaheline spordiüldsus tunneb Otepääd murdmasuusatamise 
Maailmakarika etappide toimumiskohana.

Holstre-Polli puhkekeskus Vitipalu

Tartu Maraton 

Tartu RattaralliTartu Rulluisumaraton

Külasta kindlasti!

Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu on 
kolm looduskaunist kohta Tartumaal Elva 
ümbruses, mida ühendavad tihe õppe-, matka- 
ja spordiradade ning puhkekohtade võrgustik, 
samuti regulaarselt korraldatavad matkasarjad. 

Viljandimaa spordi- ja puhke-
keskuses Holstre-Pollis on talvisel 
hooajal võimalik suusatada-uisutada, suvel 
matkata, avatud on rulluisu rajad. Kaunile 
maastikule saab pilgu heita 25 m kõrgusest 
vaatetornist.

Elamusi pakub Läti piiri ääres asuv 
Metsavenna talu, mis pakub enne-
olematut punkriturismi – võimalust metsa-
venna retke raames osa saada ühest Eesti ajaloo 
järgust koos metsavenna punkri külastusega. 

Suurima osalejate arvuga rahvaspordiürituste 
sari Eestis – Tartu Neliküritus, kuhu 
kuuluvad Tartu Maraton, Tartu 
Jooksumaraton, Tartu Rattaralli 
ja Tartu Rattamaraton. Osaleda saab 
ka Tartu Rulluisumaratonil. Vähesema 
treenitusega inimestele mõeldes on kõikidel 
üritustel kavas ka lühemad distantsid. 

Otepää Seikluspark pakub uudseid, 
seikluslikke ja elamusterohkeid vabaaja-
veetmise võimalusi kõigile ja igal aastaajal – 
lastele, täiskasvanutele, peredele, firmadele, 
klubidele, sõpruskondadele!

Otepää Seikluspark

Soovitame!


