VVV ELVA PUHKEPIIRKONNA MATKAD
AJARÄNDED
See reisimarsruut on hea võimalus ajaloohuvilistele õpilastele ajas rändamiseks ning
miks mitte ka oma külalistele Elva ümbruses huvitavate ajalooliste kohtade
tutvustamiseks.
Reisi algus- ja lõpp-punkt on Tartu, mis on Tartumaa südameks ja kogu Lõuna-Eesti
väravaks. Kuid kirjeldatud retke võib alustada mistahes maakonna paigast. Esmalt
suundume Luke mõisaparki, millest esimesed teated ulatuvad 13. sajandisse. Siin on
hea võimalus mõelda end tagasi mõisaajastusse. Seejärel külastame Nõo Püha
Laurentsiuse kirikut, kõige paremini säilinud keskaegset kindluskirikut Lõuna-Eestis
ning Jaagupi tarandkalmet, kuhu on surnuid maetud III sajandist kuni V sajandi
alguseni ning mis on üks seda liiki muistsete kalmehituste suurimaid ja tüüpilisemaid
esindajaid. Seejärel külastame Peedu-Kerikmäge – Eesti ühte väiksemat linnust.
Kerikmäelt suundume edasi Elvasse, väikelinna, mille ajalugu on saanud alguse raudtee
rajamisest 1887. aastal . Elva on sobiv paik ka lõunatamiseks. Pärast lõunasööki liigume
edasi 125- aastasse Hellenurme vesiveskisse, kus läbi vesiveski nelja korruse saab
näha, katsuda, tunda ja maitsta, kuidas ja mis valmib viljaterast. Retke lõpus külastame
14. sajandist pärit Rõngu vasallilinnuse varemeid.
Pika ja muljeterohke päeva võib lõpetada mõnusa õhtuga Elva jõe käärus Vapramäel
forelli süües, kohas kus toimus Liivi sõja üks lahingutest.
Reisi pikkus: ~ 100 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 17,58 eur/in 275 kr/in
Paketi hind 11-20 inimest 12,78 eur/in 200 kr/in
Paketi hind 21-30 inimest 11,50 eur/in 180 kr/in
Minimaalne paketi tasu 175,76 eurot 2750.- 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

