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REISIMARSRUUT ELVA PUHKEPIIRKONNAS 
  
Elva puhkepiirkonnas võib veeta huvitava ja mõnusa päeva koos sõpradega autoga ringi 
sõites või ka suurema seltskonnaga bussiga reisides. 
Reisi algus- ja lõpp-punkt on Tartu, mis on Tartumaa südameks ja kogu Lõuna-Eesti 
väravaks. Kuid kirjeldatud retke võib alustada mistahes maakonna paigast. Reisil 
külastame Luke mõisaparki, mis on Lõuna-Eesti üks paremini säilinud algse 
planeeringuga parke ning kõige paremini Lõuna-Eestis säilinud keskaegset 
kindluskirikut Nõos. Vaatame Baltimaade suurimat teleskoopi Tõravere 
Observatooriumis ja külastame eesti ühte väiksemat linnust Peedu Kerikmäge. Läbi 
Peedu ja Elva sõites saame hoomata väikelinna elu mugavusi ja imetleda möödunud 
sajandi kolmekümnendate aastate kauneid suvilaid mändide vilus. Siin on paras hetk 
pidada ka lõunapaus. Elvast lahkudes on paras aeg veidi matkata Elva-Vitipalu 
maastikukaitsealal ja imetleda ümbrust Tartumaa kõrgemast vaatetornist. Seejärel 
külastame Hellenurme ja Palupera mõisaid. Rõngus asuvad Kõver Kõrts, Püha 
Miikaeli kirik ning vasall-linnuse varemed on vaatamist väärt. Rannus tuletame meelde 
Barbara von Tiesenhuseni kurba saatust, uurime mõisasüdame hoonestust, külastame 
infopunkti ning jätkame matka Suure-Konguta mõisasse. Edasi imetleme Kavilda 
ürgorgu ja vaatame, mis on alles jäänud suursugusest Aru mõisapargist.  
Pika ja muljeterohke päeva võib lõpetada mõnusa õhtuga Elva jõe käärus Vapramäel 
forelli süües. 
 
Reisi pikkus:  ~ 150 km 
Reisi kestus  1 päev 
 
Toimumise aeg: Aastaringselt ettetellimisel 
 
Toimumise koht: Tartumaa, Elva puhkepiirkond 
 
Grupi suurus:  max-lt 25 (30) 
 
Paketi hind grupile:  
Paketi hind kuni 10 inimest 	15,02 eur/in	235 kr/in
Paketi hind 11-20 inimest 	10,23 eur/in	160 kr/in
Paketi hind 21-30 inimest 	8,95 eur/in	140 kr/in
Minimaalne paketi tasu 	150,19 eurot	2350.- krooni
Võõrkeelse retke puhul korrutatakse hind koefitsendiga 1,25 
 
Hind sisaldab: retkejuhi tasu ja lõunasööki   
 
Paketi sisu:  

• Saabumine kokkulepitud kohta 
• Reisimarsruut Elva puhkepiirkonnas 
• Lõuna 

Retke kestus üks päev (~ 8 tundi).  
Kogunemiskoht lepitakse kokku tellimisel.  
 
Varustus: Mugavad jalatsid ja  riietus. 
 
Lisatasu eest:  
Ööbimine ja õhtusöök 
Vapramäe Forelli külastus 

 
 
 
Paketti saab tellida:  
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus 
52 54 172 
sihtasutus@vvvs.ee Triinu Pertels 
www.vvvs.ee  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


