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LINDORA LAADA  JA XÕRUMAA PÕNEVATE KOHTADE KÜLASTUS  

28.-29.oktoober 2021 

Reisil olles saame osa Lindora laada melust (ehtne ja ehe kauplemine vabas looduses), 

jalutuskäigust Hinni kanjonisse, legendaarsest Pokumaa elamushetketest koos kohaliku 

giidiga, puhkusest Tamula järve kaldal hotellis. Soovijatel võimalus külastada Uue-Saaluse 

veinitalu  koos veinide degusteerimisega.  

Igal aastal toimub Lindora laat alati 28.oktoobril ja seda sõltumata nädalapäevast. See 

piirkond on laatade poolest kuulus juba pikka aega, sest esimene laat peeti juba 

1920.aastate alguses. Seega juba ca sada aastat! 

Lindora laat on põnev kohtumispaik paljudele.  Kui algselt kaubeldi ainult koduloomadega, 

siis hiljem on lisandunud ikka tööstuskaubad, käsitööd, aiasaadused. Kauplemine toimub 

ikka varavalgest hilisõhtuni ehk siis algab koos päikesetõusuga ning lõpeb, kui huvilised 

lahkuvad.  

See laat on nagu omamoodi kodukandi kokkutulek, kuhu on ka kaugemalt  külalised alati 

oodatud. Kes soovib müüa – see müüb, kes osta – see ostab, kes suhelda – see suhtleb. 

Ja kui juba Harjumaalt sinna Setomaa veerele minna, siis tasub  ikka rohkem ringi vaadata, 

seepärast varugem aega kaheks päevaks. Meie sõit toimub rahulikus tempos, kiirustamise 

jätame argipäeva ja koju. 

AJAKAVA 

1. päev 

Sõit algab Tallinnast, kuid mitmed peatused teel. 

Rahvusraamatukogu eest  (Tallinn, Tõnismägi 2), väljumine kell 6:30 

Sikupilli parkla Tallinnas, (Rahva keeli Sossi mäel ehk Tartu mnt 87), väljumine kell 6:45 

Jüri alevikust, Jaave kohviku juurest kell 7:00 

Kiili alevikust, Vallamaja juurest kell 7:15 

Koselt, Tarekese juurest kell 7:45 

Viljandi Bussijaamast kell 9:15 

Karksi-Nuiast  kell 9:45 

http://www.maaelureisid.ee/
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Tallinnast ja Harjumaalt tulijatele kindlasti seljasirutuspaus 15 minutit  „Tikupoisis“. 

Peale Karksi-Nuiat teel Lindora peale kindlasti 30 minutiline kohvipausi ja seljasirutus peatus 

teel. 

Sõit Lindora laadale jätkub, kuhu jõuame enne keskpäeva.  

Veedame laadal  mõned meeleolukad tunnid, naudime esinejaid  ning laadal müüdavate 

hõrgutiste ning muude kaupade ostlemist. 

Seejärel pöördume tagasi Võru suunas. Majutume Tamula järve kaldal asuvasse hotelli. 

Tamula hotelli toad on avarad (17-26 ruutmeetrit). Kõikides tubades on dušš, WC. Teler, 

WIFI.  Vaata täpsemalt: http://tamula.ee/ 

Vaba aeg või soovijatega veinitalu külastus. 

Edasi suundume soovijatega oma reisibussiga Eesti kõrgeimasse marjaistandusse, mis asub 

222 meetrit üle merepinna. Meid ootavad Uue-Saaluse veinitalu perenaine ja peremees, 

kes oma käsitööveinid on valmistanud ikka nii suure kirega, et need on saanud mitmeid ja 

mitmeid auhinnatud tunnustusi.  Soovi korral uuri lähemalt:  https://uuesaaluseveinitalu.ee/ 

Tutvume veinitootmisega ja kuulame veinitalu loomise lugu ning degusteerime maitsvaid 

veine. (lisandub osalustasule) 

Veinitalu külastajatega võimalus õhtustada  „Suure Muna“  õdusas kohvikus. Tegelikult on 

„Suur Muna“ elustiil, sest sealsed tegutsejad pakuvad toitu, mis neile endale maitseb ja tihti 

näitavad ka filme, mis neid endid kõnetavad. Nad väärtustavad kohalikku ja mahedat 

toorainet ning taaskasutamist. Tegelikult on see koht, mida tasub kindlasti külastada. Vaata 

ise ka täpsemalt www.suurmuna.ee  

Tagasiteel jääb meie teekonnale  Rõuge vaatetorn „Pesapuu“, mille kõrgus on 30 meetrit 

(ülemine vaateplatvorm asub 27 m kõrgusel) ning välimuselt meenutab ta kahe linnupesaga 

puud.  Pimedal ajal süttivad torni tüve, vaateplatvormideks olevaid „linnupesi“ ja torni tippu 

kroonivat „Kuldmuna“ valgustavad erivärvilised tuled.  Torni tipust avanevad maalilised 

vaated Ööbikuorule ja kaunile Võrumaale. Kuna oktoobri  viimastel päevadel õhtuti enam 

eriti loomulikku valgust pole, siis saame imetleda neid erivärvilisi tulesid.  Läheneme sellele 

peatuspaigale loovalt. 

Reisikorraldajad loodavad ja usuvad, et 28.oktoober kujuneb täisprogrammis osalejatele 

meeldejäävaks ja positiivsete elamuste päevaks. 

Hotelli tagasijõudmise aeg orienteeruvale kell 19:30-20.00 vahemikus ja soovijad saavad 

veel iseseisvalt tutvuda Võru linnaga.  

2. päev 

Hotellis ühine hommikusöök ja seejärel suundume avastama Hinni kanjonit.  See on ainus 

koht Eestis, kus oja mõlemal küljel paiknevad järsud liivakivipaljandid. Kanjoni sügavus on 

15-20 m ja jalutusraja pikkuseks mööda laudteed  ca 300 meetrit.  

http://www.maaelureisid.ee/
https://uuesaaluseveinitalu.ee/
http://www.suurmuna.ee/
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Peale värskendavat jalutuskäiku kanjonis suundume Pokumaale.  Kui armastad loodust ning 

imetled kunstnik ja kirjanik Edgar Valteri loomingut, on Pokumaa külastamiseks just õige 

koht. Selle muinasjutulise koha kohta jagab põhjalikku infot ja teeb tutvustava ringkäigu 

kohalik giid. 

Seejärel asume tagasiteele täpselt vastupidisele marsruudile, kui eelmisel päeval tulek. 

Tallinna jõuame orienteeruvalt kella 18 – 18:30  vahemikus.  

Et teekond kiiremini läheks, siis bussis räägime Setomaa ja Vana-Võrumaa lugusid ning ka 

sellest, kuidas mesi- ja mesindussaadused aitavad meie tervist turgutada. 

 

Investeering iseendale ehk kahe meeleoluka päeva puhkuse veetmisse on väikene 

osalustasuga, mis algab 110 eurost. 

Lastele erihind (sõltub vanusest). Lapsed bussikoha eest ei maksa (pakkumine kuni 10-le 

lapsele) – küsi pakkumist reisikorraldajalt 5029006 või e-kiri maaelureisid@gmail.com  

Hinna sees (110 € täiskasvanule):  

 Mugavustega 49-kohaline buss  (meie grupi maksimum suuruseks 35 inimest, 

arvestades täiskasvanuid) – koht bussis valitakse reisile registreerumisel 

 Ööbimine mugavustega hotellis,  koht 2-kohalises toas  

 Hommikusöök hotellis 

 Pokumaa külastus 

 Jalutuskäik Hinni kanjonis 

 Grupijuhi teenus 

Lisatasu eest  (soovi korral): 

 Ühene majutus  20 €   (tasuda koos reisile registreerumisega) 

 Uue-Saaluse veinitalu külastus koos degusteerimisega 15 € 
 

Kehtib Maaelureiside /MTÜ Alustame Algusest/  pakettreisileping, v.a. reisi eest tasumise ja 

reisi annulleerimise tingimused: 

 Ettemaks 50...100% reisi maksumusest  2 päeva jooksul pärast broneeringu kinnitust 

ja arve saamist 

 20.oktoobriks peab olema tasutud kogu reisi maksumus (v.a. erikokkulepped) 

 Tühistades reisi hiljem kui 20.oktoober,  osalustasu tagastamisele ei kuulu 

 

Reisikorraldaja jätab endale õiguse reisi ärajätmiseks, kui soovijaid on vähem kui 20. Sellisel 

juhul tagastatakse makstud osalustasu 100% 

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