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Selle automarsruudiga pakume Sulle välja teekonna Tartust Kiidjärve-Kooraste puhkealale, ümberkaudsetele 
vaatamisväärsustele ning tagasi Tartusse. Teekonnale jäävad mitmed muuseumid, matkamise- ja pikniku-
pidamise võimalused Kiidjärve-Kooraste puhkealal, imelised vaated Ahja jõele ja Taevaskojale, lähiümbruse 
linnad ja Tartu observatooriumi külastuskeskus. Olenevalt külastatavate objektide hulgast ning seal veedeta-
vast ajast kulub sellele teekonnale orienteeruvalt 1-5 päeva või isegi kauem, kui soovid piirkonda põhjaliku-
malt avastada. 

Automarsruut  

Kiidjärve-KoorAste 
puhkealale ja lähiümbrusesse

156 km

7 km
12 min

6 km
7 min

23 km
20 min

7 km
7 min

12 km
14 min

14 km
14 min

33 km
30 min

26 km
23 min

8 km
10 min

20 km
20 min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aluskaart: MAA-AMET



 2

Kiidjärve KülaSTuSKeSKuS 

Kiidjärve-Koorase puhkeala keskmeks on Ahja jõe  
kaldal asuv Kiidjärve külastuskeskus, mida soovitame 
enne puhkeala avastamist külastada, kuna just külastus-
keskusest saab külastusobjektide kohta kõige aja-
kohasemat infot. Loe külastuskeskuse kohta lisaks  
www.oodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiid jarve-
kooraste-puhkeala/1742. 

1. Tartu. Võid avastada ülikoolilinna kohe reisi 
alguses või kõige lõpus – teekond toob Su Tartusse 
tagasi. Loe Tartu kohta lisaks www.puhkaeestis.ee/
et/ponevad-paigad/louna-eesti/tartu.

2. eesti Põllumajandusmuuseum aja loo - 
lises Ülenurme mõisas. Läbi näituste, põnevate 
programmide, huvitavate tegevuste ning vahvate 
sündmuste saad teada, kuidas varasemal ajal ning 
ka tänapäeval toit lauale, riie selga ja maatööd 
tehtud said, loe lisaks www.maaelumuuseumid.ee/
eesti-pollumajandusmuuseum/.

3. eesti lennundusmuuseumi eksposit-
sioonis on 32 lennukit ja plaanerit ning 6 heli-
kopterit esindamas Euroopa ja USA lennutehnikat, 
aga ka õhutõrjekahurid ja kõikide nõukogude ajal 
Eesti territooriumil paiknenud maa-õhk rakettide 
esindajad, loe lisaks www.lennundusmuuseum.ee/. 

4. Karilatsi vabaõhumuuseum annab 
läbilõike Vana-Võromaa eluolust umbes sada aastat 
tagasi. Muuseumis saab kogeda hetki vanaaegsest 
koolielust, talutöödest ja tundma õppida igapäeva-
seid, aga lihtsaid tööriistu, loe lisaks www.karilatsi-
muuseum.ee/. 

5. Kiidjärve-Kooraste Puhkeala 
 Ala iseloomustavad aktiivse puhkuse võimalused  

ja imeline loodus - sillerdav Ahja jõgi koos võim-
sate liivakivipaljanditega selle ääres, lisaks võib 
seal kohata vesipappi ja jäälindu. Seene- ja marja-
rohked männimetsad, kus elutseb metsaelanikke 
kuklasest põdrani, rabaalad, arvukad järved ja 
silmapaistvad ürgorud. Loe lisaks www.loodusega-
koos.ee/kuhu minna/puhkealad/kiidjarve-kooraste- 
puhkeala.

MaTKaTee

RMK matkateede võrgustik koosneb kolmest pikast 
matkatee harust, mis kulgevad riigipiirist riigipiirini. 
Matkatee harud kulgevad läbi kogu Eesti, läbi erinevate 
rahvusparkide ja looduskaitsealade. Võid ühekorraga 
matkata läbi kogu haru või valida mõne lühema lõigu. 
Üks matkatee harudest - Peraküla-Aegviidu-Ähijärve – 
läbib ka Kiidjärve-Kooraste puhkeala. Küsi lisainfot 
Kiidjärve külastuskeskusest ja loe matkatee kohta lisaks 
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee.

MaTKarajad

Puhkeala pakub võimalusi ka lühemateks matkadeks: 

Taevaskodade matkarada 3 km, mis pakub suurepära-
seid vaateid, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhumin-
na/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1477;

Taevaskoja-Otteni-Taevaskoja 3,8 km pikkune matka-
rada viib Sind kõrgetele Ahja jõe kallastele, loe lisaks 
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve- 
kooraste-puhkeala/taevaskoja-otteni-taevaskoja-matka-
rada;
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Kiidjärve kuklasterada 1 km – tunne end hiiglasena 
imetillukeste kuklaste maailmas, loe lisaks  
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/ 
kiidjarve-kooraste-puhkeala/1484;

Soontaga 2,9 km pikkune matkarada Lõuna-Eesti  
tüüpilisel reljeefil kasvavas segametsas viib Sind Väikese- 
Emajõe äärde, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhu-
minna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1451;

Tilleoru 4,5 km pikkune matkarada kulgeb jõekaldal 
mööda jõelammi, läbi metsade kuni Merioone allikani, 
loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
kiidjarve-kooraste-puhkeala/1266. 

TelKiMiSalad

RMK telkimisalad pakuvad ettevalmistatud võimalusi 
telkimiseks ja lõkke tegemiseks. Kiidjärve-Kooraste 
puhkealalt leiad:

Palojärve telkimisala ilusas männimetsas soojaveelise 
Palojärve kaldal, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhu-
minna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1486;

erastvere pargi telkimisala – Teeäärne peatuspaik järve 
kaldal, mis pakub võimalust ujumiseks ja pargis jaluta-
miseks, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1497;

Soontaga telkimisala Soontaga looduskaitsealal, loe 
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
kiidjarve-kooraste-puhkeala/1453. 

MeTSaMajad

Lihtsa konstruktsiooni, enamasti ühe ruumi ja spartaliku 
sisustusega lukustatud uksega hooned. Metsamaja kasu-
tamiseks on vajalik eelnev broneerimine ja „võtmeraha“ 
tasumine. Kiidjärve-Kooraste puhkealal asuvad:

Kooraste metsamaja sobib peatuspaigaks Pokumaa 
külastajatele, marjulistele-seenelistele ning vaikuse nau-
tijatele, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1502;

Otteni metsamaja külastajal on võimalus jalutada ühe 
populaarseima Eesti filmi võttepaikades, loe lisaks www.
loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve- 
kooraste-puhkeala/14617;

Soontaga metsamaja inimesele, kes soovib nautida 
vaikust, lugeda raamatut ning õhtul tunda mõnu leilist ja 
jahedast järveveest, loe lisaks www./loodusegakoos.ee/ 
kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/5210.
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rMK Kiidjärve külastuskeskus 
+372 676 7122, info.kiidjarve@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

6. Põlva – loe linnapuhkuse võimaluste kohta lisaks 
www.visitpolva.ee/index.php?lang=et.

7. eesti Maanteemuuseum endises Varbuse 
postijaama kompleksis, mille eesmärgiks on Eesti 
teepärandi, tee-ehituse ja liiklemise ajaloo kogu-
mine, säilitamine, uurimine ja tutvustamine.  
Pea kümnel hektaril asuva muuseumi kogudesse 
kuulub enam kui 43 000 museaali, seal hulgas  
ka Ida-Euroopa suurim teehöövlite kollektsioon. 
Loe lisaks www.maanteemuuseum.ee/. 

8. Eesti talvepealinn Otepää, loe lisaks  
www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/ 
louna-eesti/otepaa.

 

9. elva – ajalooline kuurort- ja suvituslinn mändide 
all, loe lisaks www.visitelva.com/.

 Tartu observatooriumi külastus- 
keskus pakub võimalust avardada oma silma-
ringi kosmoseteadusest ja tehnoloogiast, külastus-
keskust saab külastada etteregistreerimisel (loe 
lisaks www.kylastuskeskus.to.ee/est/)

10.
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