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Setomaale ja Lüübnitsa laadale – avastamist väärt kogemus 

 28.august 2021 

 

Lüübnitsa laat kasvas välja vajadusest kohalikku toodangut – vanade kalurikülade kõrgetel 

peenardel kasvanud ja lopsakatesse vanikutesse põimitud kullakarva sibulaid ja Pihkva 

järvest püütud kala – laiemalt turustada.  Peale kohaliku sibula ja kala on müügil ka muu 

laadakaup. Laata rikastab kirev kultuuriprogramm, toimuvad töötoad ja konkursid. 

 

Lisaks on meie programmis  Värska Talumuuseumi ja Tsäimaja külastamine. Veedame tunnikese 

seal. Kes soovib, tutvub muuseumiga. Kes soovib, puhkab jalga ja kinnitab keha Tsäimajas. Kes 

soovib, jalutab ringi ümbruses. Läheduses asub näiteks Reegi maja, mis on tõeline juugendstiilis 

arhitektuuripärl. Ja ka maja asukoht on eriline: Õrsava järve kõrgel kaldal, vaatega järvele ja 

lähiümbrusele. Majja sisenemine tasuline, kuid ümbrust saab uudistada tasuta.  

Obinitsa on Setomaal tuntud-teada koht. Meie teeme peatuse kuulsa Lauluema kuju juures.  

Tagasiteel on väike jalutuskäik Hinni kanjonis. See on ainus koht Eestis, kus oja mõlemal küljel 

paiknevad järsud liivakivipaljandid. Kanjoni sügavus on 15-20 m ja pikkus 300 m. Mugavaks 

jalutuskäigu tarbeks on ehitatud laudteed.  

Sõidul sihtkoha ja tagasi tutvustab reisijuht Setomaa ajalugu, traditsioone, sööke ja räägib palju 

muud huvitavat.  

Sõidame mugava  49-kohalise “Hansaliinide” reisibussiga.  

Bussi väljumisajad: 

Viljandi Bussijaam  kell 8:30 

Halliste  9:00 

Abja-Paluoja  9:15 

Polli  9:30 

Karksi 9:40 

Karksi-Nuia  9:50 

Tagasi Viljandisse jõuame õhtul orienteeruvalt kell 21.00 

Sõit saab toimuma, kui on vähemalt 20 huvilist. 

http://www.maaelureisid.ee/
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Sõidu hind  35 € 

See sisaldab sõitu mugavas reisibussis vastavalt marsruudile ja reisijuht/giiditeenust. 

Lisatasu soovi korral: 

Kindral Reegi maja külastus:  täiskasvanud 7 €/pensionärid 5€  (Grupilet 10-le inimesele vastavalt 5 € 

ja 3 €) 

Värska Talumuuseumi külastus: täiskasvanud 5 €/pensionärid 3€  (Grupilet 10-le inimesele vastavalt 

3 € ja 2 €) 

 

Registreeru “MaaeluReiside” reisile hiljemalt  20.august 2021. 

Täpsem info: www.maaelureisid.ee  või telefonil 5029006  (Marianne Rosenfeld) 
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