Automarsruut

415 km Räpina-Värska
puhkealale ja lähiümbrusesse

Selle automarsruudiga pakume Sulle välja teekonna Tartust Räpina-Värska puhkealale, ümberkaudsetele
vaatamisväärsustele ning tagasi Tartusse. Lisaks mitmetele Lõuna-Eesti linnadele on sel teekonnal suure
pärane võimalus avastada Kiidjärve-Kooraste puhkeala, Räpina-Värska puhkeala, Haanja-Karula puhkeala,
Haanja looduspargi ja Karula rahvuspargi külastusobjekte, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi nii matka
miseks, pikniku tegemiseks kui ka öö veetmiseks looduses. Olenevalt külastatavate objektide hulgast ning
seal veedetavast ajast kulub sellele teekonnale orienteeruvalt 3-7 päeva või isegi kauem, kui soovid piirkonda
põhjalikumalt avastada.
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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. RMK Kiidjärve külastuskeskus ja
Kiidjärve-Kooraste puhkeala
Enne Kiidjärve-Kooraste puhkeala ja Räpina-Värska
puhkeala külastamist küsi alade kohta lisainfot
Kiidjärve külastuskeskusest, loe külastuskeskuse
kohta lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742.
Esmalt saabud Kiidjärve-Kooraste puhkealale,
mis asub Tartust alla tunnise autosõidu kaugusel.
Ala iseloomustavad aktiivse puhkuse võimalused ja
imeline loodus – sillerdav Ahja jõgi koos võimsate
liivakivipaljanditega selle ääres, lisaks võib seal kohata vesipappi ja jäälindu. Seene- ja marjarohked
männimetsad, kus elutseb metsaelanikke kuklasest
põdrani, rabaalad, arvukad järved ja silmapaistvad
ürgorud. Loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742.

3. Mooste – väike alev, mille keskmeks on valla
omandis olev Mooste mõisa kompleks, kus tegut
sevad kohalikud ettevõtjad, loe lisaks
www.moostemois.ee/et.

4. Räpina – kaunis linn Lõuna-Eestis, millest voo
lab läbi Võhandu jõgi, kus asub jõeäärne Räpina
park, Räpina paberivabrik, Räpina Aianduskool,
Räpina kirik ja muuseumid. Loe lisaks
www.puhkaeestis.ee/et/rapina-linna-tuur.
RÄPINA-VÄRSKA PUHKEALA
Nüüd oled ühtlasi jõudnud ka Räpina-Värska puhke
alale. Siit leiad:
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 Räpina-Värska puhkeala. Loe lisaks
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/matkatee.
Matkarajad
Puhkeala pakub võimalusi ka lühemateks matkadeks:
Meenikunno matkarada – 5,8 km pikkune ringikujuline
rada läbi Meenikunno raba ja metsa, loe lisaks
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1379.

Lõunalaagri matkarada – 1,8 km pikkune ringikujuline rada 14 infopunktiga, mis räägivad Lõunalaagri
laskevälja ajaloost, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/
puhkealad/rapina-varska-puhkeala/9398.
Nohipalo õpperada – 3 km pikkune rada, mis jahindust
ja metsandust, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/nohipaloopperada-3-km.
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Lõkkekohad

Metsamajad

RMK lõkkekohad pakuvad matkajatele võimalusi jala
puhkuseks, söögitegemiseks lõkkel ja telkimiseks. Ette
valmistatud lõkkekohad on valdavalt varustatud lõkkealuse, laud-pingi, puukuuri ja kuivkäimlaga. Puhkeala
pakub erinevaid võimalusi:

Lihtsa konstruktsiooni, enamasti ühe ruumi ja spartaliku
sisustusega lukustatud uksega hooned. Metsamaja kasutamiseks on vajalik eelnev broneerimine ja „võtmeraha“
tasumine. Räpina-Värska puhkealal asuvad:

Võhandu jõe kallastel asuvad Kaljupealse lõkkekoht
(loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1365),
Leevaku lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1366),
Tuurapera lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1368),
Leevi lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1394);
Mitmed lõkkekohad asuvad väikeste järvede kallastel:
Paidra lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1393),
Koolmajärve lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.
ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1383),
Valgjärve lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1381),
Mustjärve lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1380)
ja Värska lõkkekoht (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1376).

Meelva metsamaja eraldatud kohas metsa sees Meelva
järve ääres, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1372;
Õrsava järve kaldalt leiad Värska metsamajad
(loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhke
alad/rapina-varska-puhkeala/1375 ja www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/
varska-metsamaja-ii) ja Luige metsamaja (loe lisaks
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapinavarska-puhkeala/1377);
Päikeseloojangu metsamaja Meenikunno raba ääres,
loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
rapina-varska-puhkeala/1387;
Praali metsamaja – suurema seltskonnaga mõnusa olemise paik, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1388;
Ilumetsa metsamaja Nohipalo matkaraja ääres, loe
lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
rapina-varska-puhkeala/1764;
Kõverajärve metsamaja mõnusaks puhkuseks järve
ääres, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1378;

Piusa lõkkekoht on ainus omataoline puhkealal, mis ei
asu veekogu ääres (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/piusalokkekoht).

Puhkealalt leiad veel:
Ootsipalu oru hiiglased – Eesti kõrgeim, 46,6 m kõrgune
mänd kasvamas teiste hiiglaste keskel, loe lisaks
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapinavarska-puhkeala/ootsipalu-hiiglased;
Ilumetsa puhkekoht Ilumetsa meteoriidikraatrite läheduses, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1384.
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5. Värska – alev Setomaal, kust leiab nii muuseume
(loe lisaks www.setomuuseum.ee/et/setomaamuuseumid), Värska kiriku (loe lisaks
www.puhkaeestis.ee/et/varska-kirik) ja mitmeid
kohalike ettevõtete poolt pakutavaid teenuseid.

6. Piusa muuseumikoobastik koos külastuskeskuse

Lisaks saab külastuskeskusest kõige ajakohasemat infot
ümbritsevate külastusobjektide kohta Haanja-Karula puhkealal (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/haanja-karula-puhkeala) ja Haanja looduspargis (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
kaitsealad/haanja-looduspark).

ja matkarajaga, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/kaitsealad/piusa-koobastiku-loodus
kaitseala/1217 ja www.piusa.ee.

7. Võru – Lõuna-Eesti suurim linn ja Võrumaa keskus,
loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/jalutuskaik-vorulinnas ja www.visitvoru.ee.

8. Suur Munamägi – Baltimaade kõrgeim tipp
318 meetrit merepinnast. Loe lisaks
www.puhkaeestis.ee/et/suure-munamae-vaatetorn.

9. Ööbikuorg, Pesapuu vaatetorn ja Rõuge järved –
loe lisaks www.visitvoru.ee/et/etteotete-otsing/
oobikuorg-ja--rouge-jarved.

10. RMK Pähni külastuskeskus,

Haanja-Karula puhkeala ja Haanja
looduspark Pähni külastuskeskuses võib veeta

ühe veerandtunni teise järel, uudistades metsa
muuseumi aardeid või tutvudes ekspositsiooniga
läbi nutimängu. Pilku püüavad põnevad näitused
päevaliblikatest ja maailmas unikaalsest ristipuude
traditsioonist. Võrukeelsed metsamuinasjutud ja
filmiprogramm viivad külastaja sõnas ja pildis ajas
tagasi ning toovad lähemale kohaliku murdekeele
kõla, loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/
puhkealad/haanja-karula-puhkeala/1426.

11. Paganamaa – külasta vaatetorni (loe lisaks
www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/
haanja-karula-puhkeala/paganamaa-vaatetorn),
õpperadu (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/1316)
ja lõkkekohta (loe lisaks www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/
paganamaa-lokkekoht).
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12. Ape

– tee kiire külaskäik naaberriiki Lätti, kus kas
vab Euroopa suurim hõbepaju.

13. Karula rahvuspark ja külastuskeskus –
külastuskeskus asub Eesti kõige väiksema ja künklikuma, Karula rahvuspargi südames, ümbritsetuna
kaunite kuplite, müstiliste metsade ja lummavate
vaadetega Ähijärvele. Loe lisaks www.loodusegakoos.
ee/kuhuminna/rahvuspargid/karula-rahvuspark/1733
ja www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/
karula-rahvuspark.

14. Valga – Eesti kõige lõunapoolsem linn Läti piiri
ääres, loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/
valga-turismiinfokeskus.

15. Tõrva – väikelinn Õhne jõe kallastel, loe lisaks
www.puhkaeestis.ee/et/torva-keskvaljak.

16. Rõngu – siit leiad Rõngu vasall-linnuse varemed
(loe lisaks www.puhkaeestis.ee/et/rongu-vasalllinnuse-varemed) ja Rõngu Mihkli kirikus (loe
lisaks www.puhkaeestis.ee/et/eelk-rongumihkli-miikaeli-kirik).

17. Elva – ajalooline kuurort- ja suvituslinn mändide
all, loe lisaks www.visitelva.com.

18. Tartu observatooriumi külastus-

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

RMK Kiidjärve külastuskeskus
+372 676 7122, info.kiidjarve@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
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