
 

 

„BUSSITUUR SANGASTE RUKKIKÜLAS“ 

Reisisaatja: Sille Roomets, tel 5855 1811 

Päevakava 

09.15 Väljasõit Tartu Lõunakeskuse parklast  

10.00–10.50 Toidupada kodukohvik ja elulaaditalu  
• Aadress: Valgamaa, Otepää vald, Kaurutootsi küla, Toidupada OÜ  
• Veebileht: www.toidupada.ee 

Tegevusala: Maaturism, lambakasvatus, elamustoitlustus 
Programm: eeslite, lammaste ja kitse paitamine, elamustoitlustus looduse keskel – potis podiseb 
naadisupp, lõkkel tehakse küpsetisi. Saab kaasa osta käsitööleiba, küpsetisi.  Kell 16-18 suitsusaun 
koos kümblustünniga. Hommikukohv 1.50€, koogivalik alates 1.50€.  

11.00–11.50 Kunstimäe turismi- ja kanepitalu 
• Aadress: Valgamaa, Sangaste vald, Risttee küla, Kunstimäe talu  
• FB lehekülg: https://www.facebook.com/kunstimae/ 

Tegevusala: Maaturism, mahe kanepikasvatus, kanepitoodete tootmine 
Programm: talu tutvustamine, kanepikasvatuse kogemuste jagamine, avatud kanepikohvik, kaasa 
saab osta talus toodetut (kanepitooted). 

12.00–13.30 Rahula aiandustalu - lõunasöök 
• Aadress:  Valgamaa, Sangaste vald, Mäeküla küla, Rahula talu  
• FB lehekülg: https://www.facebook.com/rahulatalu/  

Tegevusala: Köögiviljakasvatus, puuvilja- ja marjakasvatus, lillede, püsikute, istikute kasvatamine, 
iluaed. 
Programm: Igal täistunnil toimub 20 min ringkäik aias koos talu perenaise Heljuga. Igal ajal saab omal käel 
aias ringi vaadata ning osta kaasa püsikuid, kurke, tomateid ja marju. Hr. Vunts (vunts.com) teeb fotosid ja 
prindib need mälestuseks välja, kell 12.30 tantsuprogramm „Josephine tüdrukud“ esituses. Kodukohvikus 
lõkkel küpsetatud pannkoogid 1€, sütel grillitud kana ja Härjanurme forell värske salatiga 7€. 

13.45–15.20 Sangaste loss 
• Aadress: Valgamaa, Sangaste vald, Lossiküla küla, Sangaste loss  
• Veebileht: www.sangasteloss.com,  www.facebook.com/RestoranVidrik/ 

Tegevusala: Maaturism – vaatamisväärsus, ekskursioonid, park, üritused, majutus, kohaliku toidu 
restoran. 
Programm: Lossis tasuta ekskursioonid kell 12, 14, 16. Restoranis eripakkumine. Müügil Sangaste 
piirkonna suveniirid, käsitööõlu, vein, toidutooted. 

15.30–16.30 Kimalase meetalu (Sangaste mesi OÜ)  
• Aadress: Valgamaa, Sangaste vald, Lossiküla küla, Kimalase talu  
• Veebileht: www.sangastemesi.eu  

Tegevusala: Mesindus - Mee, õietolmu, suira, taruvaigu tootmine. Meesegude valmistamine. Mesilasvahast 
kärjepõhjade valmistamine. Puidust taruinventari tootmine. 
Programm: Igal täistunnil talu tutvustus, räägime mesilastest ja mesiniku ametist, tutvume mesilas 
kasutusel olevate masinate ja seadmetega ning vaatame, kuidas mesi tarust purki saab. Mesindussaaduste 
degusteerimine, lemmik meesegu väljaselgitamine. 
Võimalus kaasa osta värskelt vurritatud mett. Discgolfi viskevõistlus. 

17.15 Saabumine tagasi Tartu Lõunakeskuse parklasse  


