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Peipsimaa Muuseum  
 

Muuseumi nimi: Peipsimaa Muuseum 

Koduleht: https://peipsimaamuuseum.ee 

Facebook: https://www.facebook.com/Peipsimaamuuseum 

Telefon: +37253745471 

E-post: info@peipsimaamuuseum.ee 

Aadress: Sõpruse 86, Tiheda küla. Mustvee vald, Jõgevamaa 49508 

Gps koordinaadid: 58°47'45''N 26°57'34''E / 58.795799634613566, 26.959288417712425 

Lahtiolekuajad:  
01.06 – 31.08 avatud iga päev: 10:00 – 16:00 
01.10.2021 – 31.12.2021 ettetellimisel 

Lühikokkuvõte: Peipsimaa – see on erinevad rahvused ja kultuurid, maalilised rannakülad, 
pühalikud pühakojad, ikoonimaal, samovarid, sibulad, kurk ja rääbis, järv, sihvakad 
tuletornid, uhked mõisad, põnevad muuseumid ja põline laadakultuur. 

Peipsimaa muuseum ühendab seda kõike. Muuseumis on võimalik tutvuda vanausuliste 
eluolu, kiriku- ja köögikultuuriga, ikoonimaaliga ja kõrvalmajas Peipsi järve eluga. 
Eriväljapanek kuulub maailmakuulsale ikoonimaalijale Pimen Sofronovile, kes on pärit sellest 
külast. 

Muuseumis on lisaks ruum õpitubade (nt ikoonimaalimine, ivan chai valmistamine, 
keedusuhkru valmistamine, sibulapatsi õpituba, kirikuslaavi lugemine) läbiviimiseks. 
Kaasa saab osta Peipsi kultuuri ja loodusega seotud suveniire ja käsitöö esemeid ivan chaid 
ja erinevaid maitsvaid kohalikke maiuseid. 

Fotod: https://peipsimaamuuseum.ee/galerii/#  

https://peipsimaamuuseum.ee/galerii/#  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

mailto:info@peipsimaamuuseum.ee
https://peipsimaamuuseum.ee/galerii/
https://peipsimaamuuseum.ee/galerii/
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Heino Lubja Kaalumuuseum  
 

Muuseumi nimi: Heino Lubja Kaalumuuseum 

Koduleht: https://www.puhkaeestis.ee/et/heino-lubja-kaalumuuseum 

Facebook: https://www.facebook.com/Heino-Lubja-Kaalumuuseum-688781587873289/ 

Telefon: +372 5565 0811 

E-post: mustvee.raamatukogu@gmail.com 

Aadress: Tartu 12, Mustvee, 49604 Jõgeva maakond 

Gps koordinaadid: 58°50'50''N 26°56'37''E / 58.90209865660745, 26.946817034005843 

Lahtiolekuajad: Avatud aastaringselt, teisipäev–reede: 10:00 - 15:00, esmaspäev, laupäev–

pühapäev: suletud 

 

Lühikokkuvõte: Heino Lubja kaalumuuseum on muuseum Mustvees. Muuseumis on 

eksponeeritud üle 120 kaalu, ligi 60 margapuud ja arvukalt kaaluvihte.  Muuseumi on 

asutanud Heino Lubi, kes pidas rohkem kui 30 aastat kaalumeistri ametit. Kollektsiooni 

kuulub üle 120 erineva kaalu, poolsada margapuud, samuti suur hulk metallist ja keraamilisi 

vihte ning muud kaaludega seotut.  

Lisaks Eestis tehtud kaaludele on Heino Lubja kogus ka kaale, mis valmistatud Nõukogude 
Liidus ning Poolas. Muuseumis näidatakse ka mitmeid nüüdisaegseid kaale, mille taustal on 
võimalik paremini mõista kaalude arengulugu. 

Fotod:  

 
https://www.puhkaeestis.ee/et/heino-lubja-kaalumuuseum 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.puhkaeestis.ee/et/heino-lubja-kaalumuuseum
mailto:mustvee.raamatukogu@gmail.com
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Iisaku Kihelkonna Muuseum  
 

Muuseumi nimi: Iisaku Kihelkonna Muuseum 

Web: https://www.iisakumuuseum.ee/ 

Facebook: https://www.facebook.com/iisakumuuseum  

Telefon: +372  56460702 

E-post: info@iisakumuuseum.ee   

Aadress: Tartu maantee 58, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 

Gps koordinaadid: 59°5'48''N 27°18'46''E / 59.09686898806531, 27.31290584351273 

Lahtiolekuajad:  

01.06–31.08  

Esmaspäev–reede: 10:00 - 16:00  

Laupäev–pühapäev: suletud  

01.09–31.05  

Esmaspäev–reede: 09:00 - 16:00  

Laupäev–pühapäev: suletud  

 

Lühikokkuvõte: Iisaku Muuseumi ekspositsioonis näed Jõuga kääbastest ühelt 13. sajandi 

lõpul või 14. sajandi algul maetud vadjalanna käevõrult leitud tükikest varrastel kootud 

kindast, mis on vanim Euroopast leitud varrastel tehtud kudum. 

Endises ministeeriumikooli hoones saab ülevaate elust maal, vanadest talutöödest, meistrite 
tegevusest, kohaliku tuletõrje ajaloost ja Alutaguse looduse eripärast. Teisel korrusel olev 
õpetaja korter annab ülevaate ametniku elamisest 20. sajandi alguses ning eriline on 
Iisakumaa poluvernikuid tutvustav ekspositsioon. 

Fotod:  

 
https://www.puhkaeestis.ee/et/iisaku-kihelkonna-muuseum 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.puhkaeestis.ee/et/iisaku-kihelkonna-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/iisaku-kihelkonna-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/iisaku-kihelkonna-muuseum
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Avinurme muuseumrong   
 

Muuseumi nimi: Avinurme muuseumrong  

Web: https://www.puhkaeestis.ee/et/avinurme-muuseumrong 

Facebook:  

Telefon: +372 527 5762 

E-post: info@puiduait.ee 

Aadress: Võidu tänav 3, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond 

Gps koordinaadid: 58°59'9''N 26°51'52''E / 58.9857859825057, 26.865373225604326 

Lahtiolekuajad:  
01.01–31.12  Avatud ainult ettetellimisel  

 

Lühikokkuvõte: Avinurmet läbis aastatel 1926–1972 kitsarööpmeline Sonda-Mustvee raudtee. See 

oli trassi äärde jäävatele küladele ligi 50 aastat kestnud tõeline õitsenguaeg. Nüüdseks on kunagisest 

raudteest taastatud 178,5-meetrine lõik, raudteesild, veerem, ootepaviljon. 2019.a suvel avati lisa 

raudteelõik - 1km. 

Fotod:  

  

https://www.puhkaeestis.ee/et/avinurme-muuseumrong 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.puhkaeestis.ee/et/avinurme-muuseumrong
mailto:info@puiduait.ee
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Kalevipoja muuseum   
 

Muuseumi nimi: Kalevipoja muuseum 

Web: https://www.kalevipojakoda.ee/  

Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=Kalevipoja%20koda  

Telefon: (+372) 528 9500 

E-post: info@kalevipojakoda.ee 

Aadress: KALEVIPOJA, Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond 

Gps koordinaadid: 58°41'46''N 26°50'51''E / 58.69611719627936, 26.847874626300285 

Lahtiolekuajad: 

01.06–31.08  

Avatud 01.06 - 31.08 igapäevaselt: 11:00 - 18:00 

01.09–31.05  

Kolmapäev–pühapäev: 10:00 - 17:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

 
Lühikokkuvõte: Kalevipoja Koda hõlmab endas Kalevipoja muuseumi, Kalevipoja 
seiklusparki, Kalevipoja mänguhoovi ning Saare rahvamaja. 
 
Kalevipoja muuseumis saab suurepärase ülevaate Eesti rahvuseeposest "Kalevipoeg". 
Kalevipoja muuseum annab noortele võimaluse eepose legendi avastada väga kaasaegsel 
moel. Erinevates ruumides saab kogeda muinaskangelase tegusid, panna proovile oma 
teadmised ja kinnistada kirjanduse tunnis räägitut ning raamatust loetut. 

Lisaks pakub Kalevipoja muuseum ka kunstilise elamuse, sest eepose peategelane on 
pakkunud ainest väga paljudele Eesti kunstnikele. Milline hiidsangar nende pilgu läbi oli, 
seda saabki uues muuseumis kogeda. 
 
Fotod:  

 

https://www.kalevipojakoda.ee/en/kalevipoeg-museum 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.kalevipojakoda.ee/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Kalevipoja%20koda
tel:+3725289500
mailto:info@kalevipojakoda.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/kalevipoja-muuseum-1
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Eduard Tubina Muuseum  
 

Muuseumi nimi: Eduard Tubina Muuseum  

Web: https://www.alatskiviloss.ee/tubinamuuseum  ning https://muusa.ee  

Facebook: https://www.facebook.com/EduardTubinaMuuseum/  

Telefon: (+372) 5144851  

E-post: tubin@muusa.ee 

Aadress: Lossi tänav-6, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 

Gps koordinaadid:  58°36'14''N 27°7'47''E / 58.60461507803699, 27.12892565224579 

Lahtiolekuajad: 

01.10–31.05  

Teisipäev – pühapäev: 10:00 - 18:00  

Esmaspäeval suletud  

01.06–30.09  

Esmaspäev – pühapäev: 10:00 - 18:00  

 

Lühikokkuvõte:  

Muuseumi ekspositsioon annab hea ülevaate Kodavere kihelkonnast pärit Eesti ühe 

kuulsama helilooja Eduard Tubina elust ja loomingust.  

Parun Nolckeni aegsed külalistetoad on nüüd nimetatud Tubina kammersaaliks, Tartu 

koolkonna koridoriks, hobide toaks, sümfooniate toaks, teatritükkide toaks ning Krati torniks 

ja Krati koridoriks. 

Muuseumis on vaatamiseks ning kuulamiseks Tubina käsikirjad, salvestised, raamatud; 

tutvustatakse tema loomingu interpreete, Tubinaga seotud muusikainstrumente, heliplaate, 

teatrikavandeid. Samuti on võimalik vaadata Tubina enda tehtud filme ja fotosid. 

Kammersaalis toimuvad kontserdid ning muud sündmused.  

Fotod:  

  
https://www.puhkaeestis.ee/et/eduard-tubina-muuseum 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.alatskiviloss.ee/tubinamuuseum
https://muusa.ee/
https://www.facebook.com/EduardTubinaMuuseum/
mailto:tubin@muusa.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/eduard-tubina-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/eduard-tubina-muuseum
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Alatskivi loss  
 

Muuseumi nimi: Alatskivi loss 

Web: https://www.alatskiviloss.ee/  

Facebook: https://www.facebook.com/AlatskiviLoss  

Telefon:  (+372) 528 6598 

E-post: info@alatskiviloss.ee, admin@alatskiviloss.ee  

Aadress: Lossi tänav 6, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 

Gps koordinaadid:  58°36'14''N 27°7'47''E / 58.604837169387984, 27.128955532558972 

Lahtiolekuajad: 
 

01.05–30.09  

Esmaspäev–pühapäev: 10:00 - 18:00  

01.10–30.04  

Teisipäev–pühapäev: 10:00 - 16:00  

Esmaspäeval suletud  

Lühikokkuvõte:  

1885. aastast on Alatskivi südames pilke püüdnud lumivalge loss oma tornikestega. 

Balmorali lossi eeskujul ehitatud mõisa peahoone projekteeris kohalik mõisaomanik Arved 

Georg von Nolcken ise. Aegade jooksul on häärberil olnud erinevaid funktsioone, kuid alates 

2012.aastast on restaureeritud loss oma täies hiilguses avatud kõigile külalistele. 

Esimesel korrusel asuvad parun Nolckeni perekonna eluruumid. Külastajad saavad aimu 
tolleaegsest elust ning lühiülevaate mõisa ajaloost ja lossi restaureerimisprotsessist. 
Keldrikorrusel asub püsinäitus Vana-Tartumaa mõisatest, mõisateenijate vahakujude 
ekspositsioon ning keraamikakoda. Teisel korrusel asub muuseum, mis on pühendatud 
siitkandist pärit tunnustatud heliloojale Eduard Tubinale. 

Fotod:  

 

 
https://www.puhkaeestis.ee/et/alatskivi-loss 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.alatskiviloss.ee/
https://www.facebook.com/AlatskiviLoss
tel:+3725286598
mailto:info@alatskiviloss.ee
mailto:admin@alatskiviloss.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/alatskivi-loss
https://www.puhkaeestis.ee/et/alatskivi-loss
https://www.puhkaeestis.ee/et/alatskivi-loss
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Kallaste Vanausuliste Muuseum  
 

Muuseumi nimi: Kallaste Vanausuliste Muuseum  

Web: https://www.peipsivald.ee/muuseumid 

Facebook:  

Telefon:  

E-post: rina666@yandex.ru 

Aadress: Keskväljak 2, Kallaste, Peipsiääre vald 

Gps koordinaadid:  

Lahtiolekuajad: 

T-R 10-18 

L,P 11-15 

 

Lühikokkuvõte:  

Fotod:  

 

https://www.peipsivald.ee/muuseumid 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

mailto:arina666@yandex.ru
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Kolkja vanausuliste muuseum  
 

Muuseumi nimi: Kolkja vanausuliste muuseum 

Web: https://vanausulised.weebly.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/vanausulised/?fref=ts 

Telefon: (+372) 566 23980 

E-post: lillitarakanov@gmail.com 

Aadress: Ranna tänav 17, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond  

Gps koordinaadid: 58°32'55''N 27°13'17''E / 58.55523258749969, 27.221764993375903 

Lahtiolekuajad: 

01.05–30.09  

Kolmapäev–pühapäev: 11:00 - 18:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

01.10–30.04  

Avatud ainult ettetellimisel  

 

Lühikokkuvõte:  

Kolkja vanausuliste muuseum loodi 1999. aastal. Muuseum asub ajaloolises hoones, kus 

varem on tegutsenud ka kool ning vallamaja. Muuseumis on võimalik tutvuda vanausuliste 

traditsioonidega läbi ajaloo ning heita pilk nende igapäevaelule. Muuseumi ülesehitus 

erineb tavapärasest lahendusest, kus kõik eksponaadid on klaasi taga. Eksponeeritud on 

kõikvõimalikud kohalikelt vanausklikkelt pärit esemed - pildid, riided, tööriistad, sööginõud, 

ikoonid... 

Muuseumis töötab kohalik vanausuline, Lilli Tarakanov. 

 

Fotod:  

 

https://www.puhkaeestis.ee/et/kolkja-vanausuliste-muuseum  

…………………………………………………………………………………………… 

https://vanausulised.weebly.com/
https://www.facebook.com/vanausulised/?fref=ts
tel:+37256623980
mailto:lillitarakanov@gmail.com
https://www.puhkaeestis.ee/et/kolkja-vanausuliste-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/kolkja-vanausuliste-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/kolkja-vanausuliste-muuseum
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Liivi Muuseum   

 
Muuseumi nimi: Liivi Muuseum  

Web: https://muusa.ee/ 

Facebook: https://www.facebook.com/LiiviMuuseum/ 

Telefon: (+372) 514 4851 

E-post: info@muusa.ee 

Aadress: LIIVI MUUSEUM, Rupsi küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 

Gps koordinaadid: 58°34'17''N 27°7'23''E / 58.57309277354149, 27.12269397642048 

Lahtiolekuajad: 

31.09–31.05  

Esmaspäev–reede: 10:00 - 16:00  

Laupäev–pühapäev: suletud  

01.06–31.08  

Avatud 01.06 - 31.08 igapäevaselt: 10:00 - 18:00 

 

Lühikokkuvõte:  

Muuseum tutvustab luuletaja Juhan Liivi ja ümbruskonna ajalugu. Liivide kodutalu loob 

ettekujutuse eesti talurahva elust 19.-20. saj. vahetusel. Püsinäitus "Oleksin ma luuletaja" 

avab Juhan Liivi elu ja loomingut, vaatleb ühe üle aegade armastatuma luuletaja kohta 

eestlaste teadvuses ja murrab temaga seotud müüte. Loominguga saab lähemalt tutvuda 

heli ja video vahendusel. Näitus "Kodavere - hää mürakas kihelkonda" tutvustab piirkonna 

minevikku ja eri kultuure: kodavere murrakut, vadja pärandit, vanausulisi ja baltisaksa 

aadlikke. Vahelduvad ajutised kunsti- ja fotonäitused, erinevad sündmused.  

 

Fotod:  

 
https://muusa.ee/muuseum/muuseumist/ 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/LiiviMuuseum/
tel:+3725144851
mailto:info@muusa.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/liivi-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/liivi-muuseum
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Varnja Elava Ajaloo Muuseum  
 

Muuseumi nimi: Varnja Elava Ajaloo Muuseum 

Web: http://www.starover.ee/est/museums/varnja.html 

Facebook: https://www.facebook.com/Varnja-Perekonna-Selts-

256689848316510/?modal=admin_todo_tour 

Telefon: (+372) 527 5898 

E-post: olgasol@hot.ee 

Aadress: Kesk tänav 78, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 

Gps koordinaadid: 58°29'27''N 27°14'29''E / 58.49110060569285, 27.241393039781897 

Lahtiolekuajad: 
Muuseum on avatud etteteatamisel.  
Info, giidi ja teetuste tellimine: tel. (+372) 5275898, e-mail: olgasol@hot.ee 
 
Lühikokkuvõte:  
Muuseumi ekspositsioon annab ülevaate vanausuliste elulaadist XIX sajandi lõppust - XX 
sajandi alguseni. Seintel ripuvad vanausuliste tikanditega rahvariided, perekonnapildid.  
On sisustatud tüüpiline vanausuliste elutuba voodite, laua, kummuti ja peegliga. Toas on 
tikanditega linikuid, tekke jms. Erilisel kohal asub Jumala nurk. Teine tuba on naise töötuba, 
kus asub kangastelg, mannekeen, vokid jms. Muusiumis on eksponeeritud ka mitmeid 
vanausuliste tööpraktikas kasutusel olnud tööristu.  

Armastusega loodud muuseum annab kulastajale voimaluse tunda sajanditevanust hongu. 

Ettetellimisel muuseum pakub soovijatele teed samovarist ja vene ahjus küpsetatud 
pirukaid. Siis saab külaline puhata ja mõneks ajaks ka siinsesse õhkkonnaga sulanduda. 

Fotod:  

 
https://visittartu.com/et/varnja-elava-ajaloo-muuseum 

 

…………………………………………………………………………………………… 

tel:+3725275898
mailto:olgasol@hot.ee
https://visittartu.com/et/varnja-elava-ajaloo-muuseum
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Varnja Samovarimaja  
 

Muuseumi nimi: Varnja Samovarimaja 

Web: https://peipsitulevik.wordpress.com/peipsi-samovarimaja/ 

Facebook: www.fb.com/Samovarimaja/ 

Telefon:  (+372) 518 1125 

E-post: info@mesitare.ee 

Aadress: Kesk tänav 21, Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond  

Gps koordinaadid: 58°29'48''N 27°14'15''E  / 58.49688894542973, 27.23738955512337 

Lahtiolekuajad: 

Avatud aastaringselt, avatud ainult ettetellimisel  

 
Lühikokkuvõte:  
Samovarimaja on Peipsi ääres Varnja vanausuliste külas asuv väike samovarimuuseum, kus 
on vaatamiseks erakollektsioon, milles on üle 150 erineva ja vägagi erilise samovari ning 
samovaridega seotud esemeid. 

Hubases muuseumis saab teada mitmekülgset infot samovaride kohta. Juttu tuleb nende 
ajaloost, kujust, suurusest ja tee joomise traditsioonidest.  

Muidugi pakutakse külastajatele võimalust juua ehtsast samovarist samovariteed – ivantšaid 
ja tee kõrvale proovida traditsiooni lahutamatut osa keedusuhkrut.  

Fotod:  

 
 

Fotod: Herling Mes 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.sibulatee.ee/liikmed/samovarimaja/www.fb.com/Samovarimaja/
tel:+3725181125
mailto:info@mesitare.ee
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Mustvee Vanausuliste Koduloomuuseum   
 

Muuseumi nimi: Mustvee Vanausuliste Koduloomuuseum  

Web:  

Facebook:  

Telefon: (+372) 556 47321 

E-post: mustvee.muuseum@mail.ru 

Aadress: Narva tänav 22, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond 

Gps koordinaadid: 58°51'1''N 26°56'56''E / 58.85019927897113, 26.948757082133397 

Lahtiolekuajad: 

Avatud aastaringselt 

Avatud igapäevaselt: 11:00 - 15:00 

 
Lühikokkuvõte:  
Mustvee vanausuliste muuseumi eksponaadid annavad ülevaate vanausuliste kultuurist eile 
ja täna. Kollektsioonis on samovare, triikraudu, vanausuliste rõivaid, tarbeesemeid, mööblit 
ja kalapüügiriistu. Oma koha on leidnud J. Kolpakovi maalitud pildid Mustvee kirikutest, P. 
Mihhailovi ja tema poegade puulõiketööd ja L. Korobova maalid ja joonistused Peipsi 
järvest. 
 

Fotod:  

 
https://www.visitestonia.com/en/mustvee-old-believers-museum 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

tel:+37255647321
mailto:mustvee.muuseum@mail.ru
https://www.visitestonia.com/en/mustvee-old-believers-museum
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Kodavere Pärimuskeskus  

 

Muuseumi nimi: Kodavere Pärimuskeskus 

Web: https://kodavere.voog.com  

Facebook: https://www.facebook.com/KodaverePK/  

Telefon: (+372) 555 38703 

E-post: kodaverepk@gmail.com 

Aadress: Vallamaja, Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 

Gps koordinaadid: 58°40'24''N 27°0'52''E / 58.673681032859214, 27.014950799310455 

Lahtiolekuajad: Avatud aastaringselt, avatud ainult ettetellimisel  

 

Lühikokkuvõte:  

Kodavere Pärimuskeskus korraldab pärimuskultuuri alaseid üritusi ja tutvustab Kodavere 

kihelkonna eesti talupojakultuuri. Eelneval kokkuleppel on keskuses võimalik vaadata 

väljapanekut Kodavere kihelkonna valdade ja vallamajade ajaloost ning kohalike meistrite 

käsitöönäitusi. Keskuses on Kodavere murrakule pühendatud väljapanek "Kodavere kiil eelä 

ja tänä" ja luuletaja Anna Haava mälestustuba. 

Pärimuskeskus korraldab ettetellimisel pärimuskultuuri alaseid õpi- ja töötubasid ning retki 
piirkonna pärimuspaikadesse. 
 
Fotod:  

 

Foto: Ahto Sooaru 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://kodavere.voog.com/
https://www.facebook.com/KodaverePK/
tel:+37255538703
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Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum  
 

Muuseumi nimi: Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum 

Web: https://muuseum.rapina.ee/tutvustus/  

Facebook: https://www.facebook.com/rapinakoduloomuuseum 

Telefon: (+372) 533 21691 

E-post: muuseum@rapina.ee 

Aadress: Pargi 28, 64505 Räpina 

Gps koordinaadid: 58*5’50”N, 27*27’3”E  / 58.09742543984925, 27.450708155099 

Lahtiolekuajad: 

01.05–30.09  

Teisipäev–laupäev: 10:00 - 18:00  

Pühapäev–esmaspäev: suletud  

01.10–30.04  

Esmaspäev–reede: 10:00 - 16:00  

Laupäev–pühapäev: suletud  

 

Lühikokkuvõte:  

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum asub Räpina endises mõisasüdames. Muuseum asub 

XIX sajandi keskel valminud majesteetliku hoone I korrusel. Väljapanekud tutvustavad 

Räpina mõisa ja kihelkonda, aiandusharidust ning Euroopa üht vanimat paberivabrikut. 

Külastajatele pakutakse lühikest ülevaadet Räpina ajaloost, mis hõlmab põnevaid sündmusi 

alates Räpina esmamainimisest 1582. aastal. Muuseumis on erinevad väljapanekud nii 

fotodena, tekstidena kui vanade esemete kujul. Külastaja saab nuputada aegade taguste 

asjade nimetusi ja otstarvet ning proovida vanu töövõtteid. Giidiga jalutuskäigul Sillapää 

lossis ja selle ümbruses külastame liigirohket mõisaparki ja Räpina Aianduskooli 

kollektsioonaeda. 

Fotod:  

 

Foto: Toivo Lees 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://muuseum.rapina.ee/tutvustus/
https://www.facebook.com/rapinakoduloomuuseum
tel:+37253321691
mailto:muuseum@rapina.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/rapina-koduloo-ja-aiandusmuuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/rapina-koduloo-ja-aiandusmuuseum
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Värska külastuskeskus - Reegi maja  
 

Muuseumi nimi: Värska külastuskeskus - Reegi maja 

Web: https://www.setomuuseum.ee/et/varska-kulastuskeskus 

Facebook: https://www.facebook.com/ReegiMaja  

Telefon: (+372) 505 4673 

E-post: myyk@setomuuseum.ee 

Aadress: Pikk tänav 29, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 

Gps koordinaadid: 57°56'53''N 27°38'42''E / 57.948462470447936, 27.64490469926622 

Lahtiolekuajad: 

01.06–31.08  

Esmaspäev–pühapäev: 11:00 - 19:00  

01.09–31.05  

Kolmapäev–pühapäev: 11:00 - 17:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

 

Lühikokkuvõte:  

Õrsava järve kaldal asuv juugendstiilis kindral Nikolai Reegi suveresidents on kahtlemata 

Põhjalaagri arhitektuuripärl, mis on taastatud võimalikult originaalilähedaselt.  

Alates 2020. aastast on maja avatud külastajatele. Keskuse ekspositsioon annab teadmisi 

1920. aastatel Setomaale rajatud Petseri Põhjalaagrist, Vabadussõja sündmustest ning 

ravimuda ja mineraalvee kasutamisest siinses kuurortpiirkonnas.  

 

Reegi majas on õdus kohvik ning vastavalt hooajale saab laenutada jalgrattaid, paate, 

vesirattaid või uiske. Eraldi parkla autokaravanidele. Suvel laevareisid Õrsava järvelt Värska 

lahele. 

Fotod:  

 

https://www.setomuuseum.ee/et/varska-kulastuskeskus 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/ReegiMaja
tel:+37258878676
mailto:reegimaja@setomuuseum.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/varska-kulastuskeskus-reegi-maja
https://www.puhkaeestis.ee/et/varska-kulastuskeskus-reegi-maja
https://www.setomuuseum.ee/et/varska-kulastuskeskus
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Värska Talumuuseum   
 

Muuseumi nimi: Värska Talumuuseum  

Web: https://www.setomuuseum.ee/et/varska-talumuuseum 

Facebook: https://www.facebook.com/SetomaaMuuseumid 

Telefon: (+372) 505 4673 

E-post: myyk@setomuuseum.ee 

Aadress: Pikk tänav 56/2, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 

Gps koordinaadid: 57°56'32''N 27°39'6''E / 57.9425769339113, 27.651493182078024 

Lahtiolekuajad: 

01.06–31.08  

Esmaspäev, pühapäev 10:00 - 16:00  

Teisipäev–laupäev: 10:00 - 18:00  

01.09–31.05  

Kolmapäev–pühapäev: 10:00 - 16:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

 

Lühikokkuvõte: Värska Farm Museum 

Fotod: https://drive.google.com/drive/folders/1cOv9aMIecddwPg2P8p9Oho-

fVhwpZA9Q?usp=sharing  

 
https://www.visitestonia.com/en/varska-farm-museum 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/SetomaaMuuseumid
tel:+3725054673
mailto:myyk@setomuuseum.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/varska-talumuuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/varska-talumuuseum
https://drive.google.com/drive/folders/1cOv9aMIecddwPg2P8p9Oho-fVhwpZA9Q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1cOv9aMIecddwPg2P8p9Oho-fVhwpZA9Q?usp=sharing
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Saatse muuseum  
 

Muuseumi nimi: Saatse muuseum  

Web: https://www.setomuuseum.ee/et/saatse-muuseum  

Facebook: https://www.facebook.com/SetomaaMuuseumid  

Telefon: (+372) 505 4673 

E-post: myyk@setomuuseum.ee 

Aadress: MUUSEUMI, Samarina küla, Setomaa vald, Võru maakond 

Gps koordinaadid: 57°53'9''N 27°48'15''E / 57.88602175851545, 27.804220668580378 

Lahtiolekuajad: 

01.06–31.08  

Kolmapäev–pühapäev: 11:00 - 17:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

01.09–31.05  

Kolmapäev–pühapäev: 11:00 - 17:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

 

Lühikokkuvõte:  

Saatse muuseum asub peaaegu vastu Venemaa piiri. Muuseumihoone ei meenuta sugugi 

seto tare, see on uhke häärber! Maja oligi algselt elumaja, seejärel koolimaja ja nüüd 

muuseum. 

Saatse muuseumi peateemaks on elu piiri ääres ja kuidas see mõjutab kohalikke inimesi,  
samuti avaneb siin võimalus  võimalus vaadata vanu filmilõike Setomaa aja- ja usundiloo 
kohta. Maja ülakorrusel on kunagine klassiruum sisse seatud nõukogude aja stiilis. 

Muuseumil on avar õueala ja väike lava, seega mõnus paik pikniku pidamiseks. Lisaks algab 
ja lõpeb muuseumi juures väikene piiriäärne matkarada, mida võimalik läbida ka siis, kui 
muuseum ise suletud on.  

Fotod: 

  
https://www.visitestonia.com/en/saatse-seto-museum 

…………………………………………………………………………………………… 

https://www.setomuuseum.ee/et/saatse-muuseum
https://www.facebook.com/SetomaaMuuseumid
tel:+3725054673
mailto:saatse@setomuuseum.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/saatse-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/saatse-muuseum
https://www.visitestonia.com/en/saatse-seto-museum
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Obinitsa muuseum  
 

Muuseumi nimi: Obinitsa muuseum 

Web: https://www.setomuuseum.ee/et/obinitsa-muuseum 

Facebook: https://www.facebook.com/SetomaaMuuseumid 

Telefon: (+372) 505 4673 

E-post: myyk@setomuuseum.ee 

Aadress: Muuseumi 10, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond 

Gps koordinaadid:  57°48'35''N 27°26'34''E / 57.80984353978815, 27.442863855081516 

Lahtiolekuajad: 

01.06–31.08  

Teisipäev–pühapäev: 10:00 - 18:00  

Esmaspäev suletud  

01.09–31.05  

Kolmapäev–pühapäev: 10:00 - 16:00  

Esmaspäev–teisipäev: suletud  

 
Lühikokkuvõte:  
Obinitsa muuseumis saab end kurssi viia seto moeajalooga, teada, milles seisneb seto naiste 
tugevus ning kuidas kõlab UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud seto 
leelo. Lisaks asub muuseumi juures Obinitsa tsässon, kuhu samuti võimalik sisse astuda. 
Enamik muuseumikogu esemeid on pärit ümbruskonna küladest, eriti väärtustame seto 
naiste peent käsitööd. 

 

Fotod:  

https://drive.google.com/drive/folders/1YeLDWo0GWZv0HM34uilnqXB8mkCUj4l9?usp=sha

ring  

 

https://www.visitestonia.com/en/obinitsa-museum 

…………………………………………………………………………………………… 

tel:+3725054673
mailto:obinitsa@setomuuseum.ee
mailto:obinitsa@setomuuseum.ee
mailto:obinitsa@setomuuseum.ee
https://www.puhkaeestis.ee/et/obinitsa-muuseum
https://www.puhkaeestis.ee/et/obinitsa-muuseum
https://drive.google.com/drive/folders/1YeLDWo0GWZv0HM34uilnqXB8mkCUj4l9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YeLDWo0GWZv0HM34uilnqXB8mkCUj4l9?usp=sharing
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Selle trükise eest vastutab vaid Peipsi Koostöö Keskus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul 

Programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. 

 

 

 

Project is implemented under the European Neighbourhood Instrument and co-financed by the 

European Union. 
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