VVV ELVA PUHKEPIIRKONNA MATKAD
TÄHED JA KULTUURILUGU
See reisimarsruut on hea võimalus kultuurihuvilistele reisijatele Elva ümbruse
kultuurilooga tutvumiseks. Reisi alguspunkt on Elva linn - Elva puhkepiirkonna süda.
Oma kultuuriloolist päeva alustame seiklusliku ja rõõmsa fotojahiga Elva kultuuriloolisel
rajal, kus iga võistkond peab kontrollaja jooksul leidma ülesse võimalikult palju kaardil
numbritega tähistatud kultuuriloolisi objekte. Seejärel teeme väikse matka kultuuriloolisel
Vapramäel, kus eelmise sajandi alguses on toimunud mitmed laulupeod ja etendused.
Üsna Vapramäe lähedal asub Tõravere Observatoorium, kus vaatame Baltimaade
suurimat teleskoopi ja külastame stellaariumi. Pärast Tõravere külastust on õige aeg
pidada lõunapausi. Kõhud täis, suundume edasi Luke mõisaparki, kus lisaks
omapärasele pargile vaatame värskelt restaureeritud kärnerimaja ja 5-tiigist koosnevat
tiikidesüsteemi. Lukelt kulgeb reis Hellenurme Vesiveskisse - kus läbi nelja korruse
saab näha, katsuda, tunda ja maitsta, kuidas ja mis valmib viljaterast. Hellenurmest
sõidame tagasi Elvasse, kus meie reis lõpeb.
Pika ja muljeterohke päeva võib soovi korral 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 27,48 eur/in 430 kr/in
Paketi hind 11-20 inimest 23,01 eur/in 360 kr/in
Paketi hind 21-30 inimest 21,73 eur/in 340 kr/in
Minimaalne paketi tasu 274,82 eurot 4300.- krooni
Fotojahi kultuuriloolisel rajal saab soovi korral asendada linna tutvustava ekskursiooniga,
sel juhul odavneb pakett 7,67 eur/in (120.- kr/in) kohta.
Võõrkeelse retke puhul korrutatakse hind koefitsendiga 1,25
Hind sisaldab: retkejuhi tasu, fotojahti Elva kultuuriloolisel rajal, Hellenurme Vesiveski ja
Tõravere Observatooriumi külastust, lõunasööki.
Paketi sisu:
•
Saabumine kokkulepitud kohta
•
Reisimarsruut „Tähed ja kultuurilugu“
•
Lõuna
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

