
Perepuhkus  
Põlvamaal

Tulge meile külla!
Üritused 2012
17.-25. märts - Tegus kevadvaheaeg Seto 
Talumuuseumis www.setomuuseum.ee
2.-5. aprill - Kiigenädal; lihavõtteüritused  
Põlva Talurahvamuuseumis  
www.polvatalurahvamuuseum.ee
15. aprill - Lihavõtted Värska kiigeplatsil: 
munade veeretamine, leelotamine, pillimäng 
ja lastele võistumängud
27.-28. aprill - XIII Eesti Rahvamuusikafestival 
MOISAKATSI ELOELÜ Mooste Folgikojas 
26. mai  - Postijaama päev: Bussi-eri 
maanteemuuseumis Varbusel Postitõllasõidud, 
erilised bussid ja vanatehnika  
www.muuseum.mnt.ee
8.-9. juuni - Hea Kodu päevad Räpinas.  
Ehituse ja aianduse temaatikad, muusika, 
mess www.rapina.ee
9.-10. juuni - Kagu-Eesti tantsupidu 2012 „Elu 
kesest küla“ Intsikurmus
6.-15. juuli - Suvelavastus “Peko” Värskas 
www.vanemuine.ee
28. juuli - Lina- ja käsitöölaat Mooste Mõisa 
suures hoovis www.moostemois.ee
4. august - Seto Kuningriigi Päev Värskas  
www.kuningriik.setomaa.ee
10.-12. august - Uue Ajastu Festival Põlvas 
www.kultuurikeskus.ee
17.-20. august - Ökofestival „Põlvamaa - 
Rohelisem Elu“  Põlvamaal www.ecofest.ee
25. august - Lüübnitsa sibula- ja kalalaat
13. oktoober - Oktooberfest Mooste Folgikojas
11-14. detsember - jõulutee 
Maanteemuuseumis www.muuseum.mnt.ee
 
Vaata lisa www.polvamaa.ee
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Taevaskoja
Rahvasuus liigub ütlemine, et iga eestlase püha kohus on kordki 
ära käia Taevaskojas. Suur ja Väike Taevaskoda Ahja jõe ürgses 
orus on Põlva maakonna unikaalsed turismiobjektid. Polegi vaja 
rohkem põhjuseid, miks külastada seda suurejoonelist kaitseala. 
Täiskasvanud saavad kena paarikilomeetrise jalutuskäigu, pere 
nooremad ohjeldamatult joosta ja lustida, kõrgeid liivakivikaljusid 
imetleda ja karastavast allikast janu kustutada. Sõitke kindlasti ka 
romantilise jõelaeva Lonnyga, mis väljub suvel Saessaare tammi 
juurest igal täistunnil.

Ujumiskohad
Nohipalu Valgejärv ja Mustjärv on laugete kallastega järved, mis 
sobivad nii ujumiseks kui ka pikniku pidamiseks. Saledate mändide 
vahel asuv Palojärv on liivase rannaribaga populaarne ujumiskoht, 
lisaks ka mõnus telkimiskoht. Peipsi- ja Lämmijärve ääres leidub 
ujumiseks sobivaid liivarannaga kohti Räpina rannas ja Värska 
Sanatooriumi juures. Värska Veekeskuses on 37-kraadise veega 
beebibassein ja lastebassein, üks päris madal ja teine 60-sentimeetri 
sügavune. Värskas on puhas mineraalvesi ka mullivannides!

Rabaretked ja vaatetornid
Põlvamaa populaarsemaks rabarajaks on Meenikunno oma vaate-
tornist avaneva miljoni-männi-vaatega. Paarikilomeetrine matk läbi 
raba tasub ennast kindlasti ära, jalgu saab puhata kena järve kaldal. 
Valgesoo ääres asub üks siitkandi võimsamaid puidust vaatetorne 
kõrgusega 24 m. Torni jalamilt saab alguse rabasse suunduv laudtee, 
mis on piisavalt lai ka lapsevankri ja ratastooli jaoks. Pisut suuremate 
ja seiklushimuliste lastega tasub omamoodi ajarännak ette võtta 
erakordselt omalaadsesse paikkonda – Võõpsu ja Lüübnitsa kanti. 
Kuurialustes kuivab kala ja põldudel kasvatatakse sibulaid. Lüübnitsa 
vaatetorni ronides paistab Venemaa kenasti kätte.

Setomaa
Eestimaa kaugeimas kagunurgas asub omapärane kultuuripiirkond 
Setomaa, kus kohtute erilise rahvakillu – setodega. Eriti põnev on 
Setomaal koos perega viibida siis, kui toimuvad setode kirikupühad, 
kirmaskid, Seto Kuningriigi päev, Seto leelopäevad vms. Setode 
omapärane laululaad – leelo – on kantud UNESCO vaimse pärandi 
nimekirja. Setomaa ajaloost ja elu-olust saab parima ülevaate, kui 
külastate Saatse Seto muuseumi ja proovite kohalikku toitu Värska 
Talumuuseumi Tsäimajas. Mõlemas muuseumis on ka lastel tore ja 
huvitav. Setomaa külaline saab soovitusi ja hüva nõu infopunktist, mis 
asub Värskas, Pikk tn 12; avatud 15.05-15.09 T-R kl 10-18, L-P kl 10-15;  
tel +372 796 4782, +372 5682 1268; www.visitsetomaa.ee.

Lisateavet Põlvamaa vaatamisväärsuste kohta  
ja täpsemad kaardid leiad www.polvamaa.ee/turism



Hubane ja lastesõbralik perehotell

• Maitsvad road kohalikust aiast, metsast ja järvest
• Peretoad, laste mängunurk
• Sisehoov, saun, seminariruum

Tartu mnt 2, Räpina
Tel +372 730 0460
www.rapinahotell.ee

Hotell Räpina · Kiudoski Restoraan

Hotell Pesa

Perepuhkus Salamaal

Põlvamaa Rohelisem elu

• 10 erilist teematuba
• NB! Eriti laiad ja mugavad voodid
• Müramängumaa
• Nõiarada
• Meisterdamised
• Köök koos kõige vajaminevaga
• Grillimiskohad
• Saun

Salamaa läheduses asuvad salapärane 
Kimera org ja Taevaskoja paljandid. 
Põnevust pakuvad kindlasti ka sipelgate 
koloonia, Ahja jõgi ja Valgesoo raba. 
Liikumiseks saab kohapeal laenutada 
tõukerattaid, tõukekelke ja kanuusid. 
Tellida saab ka matkajuhi. Suviti 
sõidutab jõelaev Lonny teid mööda 
Saessaare paisjärve.Soodne peremajutus läbi terve aasta. Peresviit 2 ööd ühe hinnaga! 

• 2 ööd 2-le täiskasvanule ja 2-le alla 12 a lapsele peretoas
• Rikkalikku hommikusööki rootsi lauas.
Lisavõimalused:
• Orienteerumismäng peredele ”Leia üles Põlva linnast”
• Aitame korraldada teie perele  

meeldiva viibimise Põlvamaal!
Uus 5, Põlva, Kagureis OÜ
Tel +372 799 8530, +372 5622 2881,  
broneering@kagureis.ee, www.kagureis.ee, 
Skype: Hotell Pesa

Lokko Talu 
Tore koht perepuhkuseks kauni Põlvamaa looduse rüpes! Põnevat 
tegevust nii põnnidele kui ka vanaemadele. Jalgsimatkad ja ratta- vôi 
kanuuretked isegi neile, kes ise veel pedaalideni ei ulatu vôi aeru käes 
hoida ei jôua. 
Mustakurmu küla, Ahja vald 
Tel +372 512 5276 ∙ www.lokkotalu.ee

Kanuuretked Põlvamaal
Ehe, lihtne ja looduslähedane Kassioru puhkemaja Ahja jõe kaldal 
ja peresõbralik matkakorraldaja Kanuuretk.ee pakuvad Taevaskoja-
Kiidjärve puhkealal mõnusat majutust ning loodus-, vee- ja tõuke-
rattamatku. Paadilaenutus!
Tel +372 503 1495, 
info@kanuuretk.ee ∙ www.kassioru.ee ∙ www.kanuuretk.ee 

Põlva Talurahvamuuseum
Tule ja liigu ajas sajand tagasi! Tutvu sajandivanuse vallakeskuse, 
koolitalu ja taluhoonetega, põllutöömasinate ja -riistadega jpm. 
Vana-aja töödes-tegemistes saate ka ise käe külge panna. Sobiv koht 
sünnipäevade või piknike pidamiseks.
Karilatsi, Kõlleste vald
Tel +372 797 0310, +372 521 0671 
muuseum@polvamaa.ee ∙ www.polvatalurahvamuuseum.ee

Oru Talu 
Ideaalne paik Tilleoru maastikukaitseala ja Postitee ääres, kus puhata 
üksi, pere või seltskonnaga, pidada sünnipäevi, piknikke ja muid 
vabaõhuüritusi. Tule proovi ka elamuslikku toitlustust puunõudelt!
Varbuse küla, Kanepi vald
Tel: +372 5358 5014, 
oruturism@gmail.com ∙ www.orutalu.eu ∙ www.maitsemaa.ee

Kopli taluköök ja puhkemaja 
Postitee ääres asuv Kopli taluköök on kokkamise koht mis pakub 
isetegemise rõõmu ja ehedaid maitseid.  Naudi koos pere ja sõpradega!
• Avatud kokanduslikud koolitused • Privaatsed kooskokkamised ja 
söömaajad • Puhkemajas kolm tuba kokku 8 inimesele 
Ihamaru küla, Kõlleste vald
Tel: +372 506 6568, 
Info@koplitalu.ee ∙ www.koplitalu.ee

Hotell Pesa Restoran ja Päikeseterass
Avatud iga päev kl 7:30-24
7:30-10 hommikusöök nii hotelli külastajatele ja ööbimiseta klientidele 
kui ka õuest tulijatele / 10-24 rikkalik à la carte ja omakandi roogade 
menüü / 12-15 argipäeviti taskukohane päevapraad / Lastemenüüd
Faasani  Pubi − Avatud iga päev 18-24 
Uus 5, Põlva, Kagureis OÜ 
Tel +372 799 8530; +372 5622 2881, www.kagureis.ee

Aal kohvik
Mõnusa atmosfääriga kohvik Aal asub endisaegses kiriku leerimajas. 
Suviti avatud väliterrassilt avaneb kaunis vaade Põlva paisjärvele. 
Maitsvalt saavad siin süüa nii suured kui ka väikesed. Peremees Jaan 
on kokanud ka populaarses telesaates.
Tuglase 2, Põlva
Tel: +372 517 1818
info@aal.ee ∙ www.aal.ee

Hatiku Puhkemaja
Suurepärane koht puhkuse veetmiseks koos pere või sõpradega. 
Puhkemajas on 3 magamistuba, puhkeruum, köök, wc ja saun. Õues 
lastele liivakast ja kiiged. Peredele soodustus 15-20% kehtivast hinna-
kirjast!
Hatiku väikekoht, Kesktee 18, Mammaste küla, Põlva vald
Tel +372 5669 1167 ∙ www.hatikupuhkemaja.ee

Mooste mõis
Mooste mõisakompleks on kauneim ja tervikliem vaatamisväärsus 
Kagu-Eestis. Palju erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks nii peredele 
kui ka suurematele gruppidele.Teid ootavad kaunis mõisapark, 
järv, külalistemaja, folgikoda, veskiteater, viinavabrik, kunstikeskus, 
villakoda ja restauraatorite töökojad.
Mooste alevik, Mooste vald
Tel.+372 511 7848, +372 565 1406
info@moostemois.ee ∙ www.moostemois.ee

Männi talu
Männi talu on põline talu Taevaskodade ja Ahja jõe ürgoru naabruses, 
kus kõike võib ise teha või omal käel ette võtta. Tellida saab puhast 
talutoitu, köetud suitsusauna, giidiga matku ja seiklusüritusi. Majutus 
kuni 14-le. Lastega peredele alati soodsad hinnad!
Eoste küla, Põlva vald
Tel: +372 527 6152, +372 5558 8849
talupuhkemaja.webbyt.com

Piusa koobaste külastuskeskus
Lõuna-Eesti üks kõige populaarsemaid turismiväärtusi kujutab endast 
võlvikujuliste lagede ja liivakivist sammastega maa-alust käigustikku. 
Lapsi on alati koobastesse tõmmanud. Mida aga arvata nii kõrgetest 
koobastest, et pea tuleb kuklasse ajada! 
Piusa, Orava vald
Tel +372 5304 4120
info@piusa.ee ∙ www.piusa.ee

Jaaniraotu Linnupark 
Jaaniraotu talu asub Võru- ja Põlvamaa piiril, vaid kiviviske kaugusel 
Meenikunno rabast. Imetleda saab erinevaid linde-loomi mitmelt 
mandrilt. Põnevust leidub nii peredele kui ka suurematele gruppidele. 
Madala küla, Lasva vald, Võrumaa 
Tel +372 5342 3433, +372 503 0688
info@jaaniraotu.ee ∙ www.jaaniraotu.ee

Värska Veekeskus
Veekeskuses on 26 toaga väike hotell, veepark, piirkonna parima va-
rustusega jõusaal, ilusalong, solaarium, laste mängutuba. Erinevad 
basseinid täiskasvanuile, lastele ja beebidele. Aurusaun, soome sau-
nad ja infrapunasaun.
Väike-Rõsna küla, Värska vald
Tel +372 799 9300
info@spavarska.ee ∙ www.spavarska.ee

Pokumaa
Edgar Valteri “Pokuraamatu” ja selle nimitegelaste ainetel loodud 
teemapark Põlva- ja Võrumaa piiril, kus saab tutvuda kunstniku 
loominguga, õpperadadel loodust uudistada, püstkojas piknikku 
pidada ja palju muud toredat ette võtta.
Tel: +372 5342 5054 
info@pokumaa.ee ∙ www.pokumaa.ee

Eesti Maanteemuuseum
Koht, kus tee elab!
• Vana postijaam: sõit ainulaadse kahehobuse postitõllaga 
• Teeaeg: piire nihutav näitusekeskkond vabas õhus
• Ajalooline teeruum: jalutuskäik läbi ajastute
• Liikluslinn: autojuhina saavad end tunda nii lapsed 
 kui ka täiskasvanud
• Põnevad liiklusprogrammid ja laste sünnipäevad 
• Hooajanäitus Laadawärk
Varbuse, Kanepi vald
Tel +372 799 3057
www.muuseum.mnt.ee
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Taevakoja tee 32, Taevaskoja, Põlva vald
Tel: +372 5345 6480
info@salamaa.eu
www.salamaa.eu


