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Peipsimaa ja Virumaa on ühed põnevad paigad  Eestimaal.Neid kohti  tasub avastada 

samm-sammult. Tule meiega ja saa osa põnevatest päevadest. Kulgeme rahulikult ja 

naudime aega! 

Reisi kõrghetked:  Ajarännak Oru pargis ja kunagises lossis, ringsõit vanausuliste piirkonnas ja 

Alatskivil asuva Õnnela OÜ mesila talu külastus, Alatskivi mõisamaitsete külastus, Apiteraapiakeskuse 

külastus, põnevad tunnid Tsirkusepäeval Rakvere linnuses ja mesila külastus Tääksil ning majutus 

Toila SPA hotellis, kus iga päev olenemata ilmast on elamusterohke.  

Reisi marsruut kulgeb:  Viljandi – Tartu /seal liitub meiega vanausuliste piirkonna kohalik giid/ - 

Varnja – Kasepää – Kolkja – Alatskivi – Oru loss – Toila – Apiteraapiakeskus Sondas – Rakvere linnus – 

mesila Tääksil – Viljandi. 

NB! Tartust liituda soovijad saavad arvestada, et minekupäeval võimalus Tartust bussile tulla, kuid 

kuna sõit lõpeb 2.päeval Viljandis, siis tagasisõit Tartusse on võimalik liinibussiga kell 19:30 või 20:25 

/hetkel kehtiv bussiplaan/ 

Reisi täpsem kirjeldus 

Laupäev, 10. juuli 2021 

Kell 8:30 väljasõit Viljandi Bussijaamast.  

Sõidame edasi Tartusse ja sealt liitub meiega giid Triinu, kes tutvustab meile vanausuliste elu-olu ja 

kombeid,  räägib piirkonna toiduteest  ja mesinduse arengutest  Peipsi ääres. 

Sõidame läbi vanausuliste külade Varnja-Kasepää-Kolkja. 

Jõuame Alatskivil asuva  Õnnela OÜ mesila talusse.  Peremees Tarmo Eres on paljudele mesinikele 

tuntud mees. Youtubes võib näha tema juhendamisel sipelghappelapi kasutamist varroatoosi tõrjeks 

- https://www.youtube.com/watch?v=P7saSY8SCpE   Lisaks on ta arendanud innovaatilist 

müügiedendust: Tartu Lõunakeskusse paigaldas meeautomaadi, plaan luua üle-eestiline 

meeautomaatide võrgustik jne. Tema mesilatalus toimub ekskursioon, toodete ja teenuste ülevaade 

ning ka degusteerimine.  (Mesila külastus kuulub õppereisi osalustasusse). 

Seejärel  kehakinnituse aeg Alatskiv Mõisa Tallis  (võimalus koos grupiga – 2 käiguline lõunasöök 10-

12 € täpsustamisel;  Kes  ei soovi grupiga lõunat süüa, saab seda teha iseseisvalt, aga ei tohi 

unustada, et lõunaajaks on  planeeritud ainult  45 minutit). 

Peale lõunasööki külastame pereettevõtet Alatskivi Mõisamaitsed.  See on väike pereettevõte, kus 

toodetakse käsitööveine, teesid ja teisi toidusuveniire.  Koostöös Õnnela OÜ mesilaga on valminud 

ka meevein, mida degustatsiooni käigus maitstakse. Kokku 5 käsitööveini degustatsioon. 

(Pereettevõtte külastuse hind lisandub osalustasule  ja sõltub, millise degustatsiooni valite – info 

reisikirjelduse lõpus) 

Nii Õnnela OÜ mesilast kui Alatskivi Mõisamaitsetest  saab tooteid ka kaasa osta (kaasa varuda 

sularaha, sest kaardimaksed ei toimi ja sularahaautomaati ei ole) 

https://www.youtube.com/watch?v=P7saSY8SCpE
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Seejärel alustame edasi sõitu Toilasse.  Bussis diskussioon kuuldust-nähtust. 

Õhtupoolikul jõuame  Toilasse, Oru parki.  Soovijatele toimub „virtuaalne ajarännak“  - elamus, mida 

ei saa kirjeldada, sest see tuleb ise läbi elada.   

Põhimõtteliselt  näeb see välja järgnevalt: me jalutame Oru parki, mille ajalugu algab 1897 aastast, 

mil Peterburi kaupmees Jelissejev ostis Pühajõe kaldal asuvad talud ning karjamõisa – kokku 144 ha 

maad.  Ja algasid nii pargi kui lossi rajamise tööd.  Me jalutame pargi sisemusse, kust saame endale 

ette prillid. Ja need  prillid viivad meid kaugesse aegadesse. Meie silme ette tuleb möödanik, mis 

tundub tõene. Äkitselt oleme nagu muinasjutus ehk selles lossis, mis kunagi seal oli. Imetleme lossi ja 

seda ümbritsevat imeilusat parki koos skulptuuride ja kujudega. See on täiesti ulmeline tunne, kui 

need prillid ees. Seda ei oska kirjeldada, seda peab ise kogema. Kes seda ei soovi, need saavad lihtsalt 

ilusas pargis ringi jalutada.(Prillide kasutus tasuline, lisandub osalustasule) 

Majutuma läheme Toila SPA-sse , kus tõesti on võimalik kogeda elamust iga ilmaga. Meie majutusega 

kaasneb saunakeskuse Termide vaba sissepääs, lisaks aroomituba. Samuti hommikusaun ja 26 m 

ujula kasutus.  Termides ootavad meid soolasaun, infrapunasaun, aurusaun, soome saun, 

aroomisaun, sanaarium, mullivannid, veealused massaažid, kosed ning merevaatega puhkeala. Ja kui 

sellest jääb väheseks, siis katusetrassil palkmajas on leilisaun. 

Tavaliselt on laupäeviti SPA-restoranis meeleolukas muusika erinevatelt ansamblitelt. Seal on 

kohtade arv piiratud, seega tuleb eelnevalt broneering teha.  (Sõidu väljakuulutamise hetkel 16.06 

veel konkreetset kava SPA lehel üleval ei olnud – huvi korral jälgige ise). 

Pühapäev, 11.juuli 2021 

Buffet-stiilis hommikusöök ja hotellist lahkume kell 9:00  Soovijad saavad eelnevalt nautida  basseinis  

hommikuujumist   ja –saunamõnusid alates kell  7.00. 

Esimeseks külastuskohaks on meil  Apiteraapia Keskus –www.honeywolf.ee  Keskuse perenaine 

Julia Volkova räägib oma lugu, kuidas ta jõudis apiteraapia juurde ja mida see keskus endast kujutab. 

(Külastustasu lisandub õppereisi hinnale).  Kes ei soovi keskusse tulla, siis vaba aeg lihtsalt 

omavaheliseks sumisemiseks. Keskus asub Sondas. 

Seejärel võtame suuna Rakvere linna.   Rakvere linnuses on Tsirkusepäev. Kogu päeva on võimalik  

kogeda erinevaid tegevusi, näha saab kloune ja akrobaate. Meie planeeritud aeg seal on siiski lühem.  

Loomulikult saame uudistada läbi kõik linnuse sopid, kaasa arvatud male mängimine, loomadega 

suhtlemine, vibulaskmine, õnnemängud, kabeli külastus ja veel palju muud huvitavat. Giidiga tunni 

ajane tuur ja siis veel tunnikene vaba aega. Ühesõnaga – päev täis põnevust.  Ja kui kõhutäidet vaja, 

siis linnuses saab maitsta keskaegsete retseptide järgi tehtud toite ning väliköögis ise nende 

valmimist näha.  

Ja kellel linnusekärast saab tüdimus või üldse see külastuskoht ei huvita, siis on võimalik iseseisvalt 

teha jalutuskäik Rakvere linnas. Linnusesse minek on tasuline ja lisandub õppereisi osalustasule. 

Meeleoluka päeva pealelõunasel ajal (orienteeruvalt kell 15:30) asume tagasiteele, et jõuda veel ühte 

mesilasse. Tääksis ootab meid Toomas Lillsaar, kel on seljataga juba pikem mesindamisstaaž. Mida 
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tema juures näeme ja millest tema räägib, las jääda esialgu veel saladuseks. Midagi peab ju üllatuseks 

ka olema. 

Viljandisse jõuame orienteeruvalt kella 19 paiku. 

Osalustasu ehk investeering  teadmiste omandamisele  ja silmaringi laiendamisele on  155 eurot. 

Osalustasu sisaldab: 

- Sõitu mugavustega 51-kohalises bussis, kuid meie grupis osaleb maksimum 32 osalejat. (Sõit 

saab toimuma, kui on vähemalt 20  osalejat. Sõidule registreerumisel saab valida istekoha 

bussis. ) 

- Õnnela OÜ mesila külastus ja toodete degusteerimine 

- Peipsimaa kohaliku giidi töötasu 

- Majutus kõrghooajahindadega Toila SPA hotellis 2-kohalises toas 

- Hommikusöök  buffet-stiilis lauas 

- Saunakeskus Termid kuni kella 22:00 (meie saabume hotelli orienteeruvalt kell 18:00, 

viimane soovituslik sissepääs kell 20:00) 

- Aroomituba / kella 19:00/ 

- Hommikusaun ja ujula ning jõusaali kasutus 

- Reisikorralduse tasu  

Lisatasu eest ( tellimine ja tasumine enne reisi) 

- Oru lossi virtuaalne külastus – 8 € 

- Alatskivi Mõisamaitsete külastusel   5 veini degustatsioon ilma suupisteta  - 9 €/inimene 

- Alatskivi Mõisamaitsete külastusel 5 veini degustatsioon koos kohaliku toidu ampsudega – 14 

€/inimene 

- Lõunasöök Alatskivi Mõisa Tallis  10 – 12 € täpsustamisel 

- Apiteraapiakeskuse külastus – 15 €/inimene 

- Rakvere linnuse külastus – 9 € grupipiletina, kui on 20 osalejat. Muidu 11€/sooduspilet 9€ 

- Koht ööbimisel 2-ses toas lisatasu  õhtusöögiga buffees  12 € 

- 1.kohaline majutus  lisatasu 25 € (koos hommikusöögiga) 

- 1.kohaline majutus lisatasu 35 € /koos hommiku- ja õhtusöögiga buffees) 

Lisanduvad kulud: 

- Isiklikud kulud 

Soovitame teha reisitõrkekindlustuse, mis garanteerib reisijale hüvitise reisist mõjuva takistuse 

tõttu loobudes. 

Reisija on kohustatud tutvuma  Reisikorraldaja MTÜ Alustame Algusest (MaaeluReisid) 

pakettreisilepinguga! 

NB!  Osalustasu tuleb teha registreeringu järgselt peale arve saamist 3 tööpäeva jooksul. 

- Tühistades reisi 30-15 päeva enne reisi on tühistamistasu 50% reisi hinnast.  
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- Tühistades reisi 14 või vähem päeva enne reisi on tühistamistasu 100% reisi hinnast ehk 

reisiraha tagastamist ei toimu. 

- Kui reisile tuleb vähem kui 20 täiskasvanud osalejat, siis Reisikorraldaja tagastab 100% 

makstud osalustasu ja reisi ei toimu. 

-  

Õppereisile on koostatud õppekava ja vastavalt sellele saab tulumaksutagastust seaduses ettenähtud 

korras. Õppetasu hinda arvestatakse  osalustasu 150 € + õppe eesmärgiga seonduvad 

kohakülastused, kui nende eest tasutakse lisatasu (apiteraapiakeskus 15 €, veinide degusteerimine 14 

€,  Oru lossi virtuaaltuur 8 € + Rakvere kindlus 9 €/11€). Õppetasu hinda ei kuulu toitlustus.  

 

- Täpsem info ja sõidule registreerumine: 
- Telefon: 5029006  Marianne Rosenfeld 
- E-kiri:  maaelureisid@gmail.com 
- www.maaelureisid.ee 
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