
     
Latvijas tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens Igaunijā
2012. gada 18.-20. septembris

Šī brauciena mērķis – Igaunijas lauku tūrisma uzņēmumu pieredzes iepazīšana kultūras mantojuma veidošanā 
un saglabāšanā. Apmeklēsim lauku mītņu saimniekus, tūrisma objektus, amatniekus, kas stāstīs un rādīs - kā 
savienot tradicionālās  un mūsdienīgās vērtības  lauku tūrismā.  Brauciens  organizēts  ar  ES Centrālās  Baltijas 
INTERREG  IV  A  programmas  atbalstu  projektam   „Kultūras  mantojuma  vērtību  un  potenciāla  veicināšana 
Latvijas lauku tūrismā“

PROGRAMMA
1. diena - 18. septembris

07.00 Izbraukšana  no Rīgas.  Pulcēšanas  Kalnciema ielā  41,  veikala  Supernetto  stāvlaukumā.  Rīgai  cauri 
braucam pa Vanšu tiltu un Brīvības ielu.

10.15-10.40 Pietura Iklas robežpunktā  http://www.premium-7.ee/229eng.html
Naudas maiņa un kāju izlocīšana

11.00-12.00 Vango brīvdienu māja http://www.vangopuhketalu.ee/?ln=2
12.00-13.00 Pusdienas Vango brīvdienu mājā

Saimniecība atjaunota pagājušā gadsimta stilā, saglabājot tā laika atmosfēru un 
auru. Saimniecībā ir 5 mājas ar 70 gultasvietām. 

15.00-17.00 Laika centrs “Wittenstein” Paides nocietinājuma tornī www.wittenstein.ee/en 
Ekskursija ar gidu

Laika mašīnas lomā ir lifts, kurš aizved no viena laikmeta citā. Torņa stāvos var 
iepazīties  ar  senajiem  laikiem,  ordeņa  laikiem,  karaļu  un  caru  laikmetu, 
okupācijas  un  neatkarīgās  Igaunijas  laiku  un  neatkarības  atjaunošanas  laiku. 
Laika centrā ir plaši izmantoti skaņas un gaismas efekti,  videoprogrammas un 
imitācijas.

18.00-19.00 Saimniecība “Energia” www.energiatalu.ee/EN/ 
Kafijas pauze

Saimniecība atrodas uz bijušā mākslīgā Baltu ezera terases. Te tiek audzētas un 
kolekcionētas  augu  sugas  ekoloģiski  tīrā  vidē.  Apmeklētājiem  tiek  piedāvāts 
iepazīt  augus, iziet kājāmgājēju / enerģijas / stresa / relaksējošās takas, laipu 
taku, naktsmītnes. Saimniecībā ir arī tējas namiņš un Eko-SPA.

19.30 Männiku meža māja http://metsatalu.ee/eng/

20.00 Nakšņošana

Männiku meža māja atrodas skaistā apkārtnē,  Viljandimaa rajonā. Šeit ir divi 
viesu nami,  saimnieki   piedāvā aizraujošas  kultūras mantojuma programmas. 
Saimniecība ir projekta konsultāciju programmas dalībniece.
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2. diena - 19. septembris

8.00-8.45 Brokastis
8.45-9.15 Männiku meža mājas saimniecības apskate

9.30 Brauciens uz Põltsamaa
10.30-12.00 Põltsamaa pils un vīna pagrabi www.põltsamaaloss.ee

 
Pils apskate no ārpuses un viesošanās vīna pagrabos. Vīna degustācija.

Viesošanās pie amatniekiem www.teokoda.ee

12.00 Brauciens uz Kauksi (Peipusa ezera krastā)
13.15-14.15 Kauksi brīvdienu māja www.kauksipuhkemaja.ee/eng
Pusdienas

Viesiem nakšņošana tiek  piedāvāta  jaunā viesu namā un mazākās  brīvdienu 
mājās.  Gards igauņu tradicionālais ēdiens un ēdināšanas iespējas līdz pat 60 
cilvēkiem. Saimniecība ir projekta konsultāciju programmas dalībniece.

14.40-16.40 Programma Avinurme koka amatniecības centrā http://puiduait.ee/en/

Avinurme koka amatniecības centrs austrum–Viru reģionā ir tūrisma centrs, kas 
piedāvā:   iespēju  iepazīties  ar  vietējo  koka  amatniecību,  piedalīties  koka 
amatniecības darbnīcās, kā arī nogaršot vai pat pašam pagatavot kādu igauņu 
tradicionālo  ēdienu.  Saimniecība  ir  projekta  konsultāciju  programmas 
dalībniece.

17.40-18.10 Alatskivi pils www.alatskiviloss.ee/eng/
Pasaku pils uz austrumIgaunijas robežas.

19.10 Mooste vecā degvīna fabrika - tagad Mooste foto tūrisma centrs  www.fototurism.ee/en

Viesu  nams  atjaunotās  Mooste  muižas  fabrikas  (1909.  gads)  otrajā  stāvā 
piedāvā 6 divvietīgas isatbas un vienu “mini lux” numuriņu. Iekštelpu dizains ir 
veidots,  lai  nodrošinātu komfortu un saskaņu ar apkārtējo vidi.  Šodien vecā 
ražotne  ir  mājvieta  Igaunijas  foto  tūrisma  centram.  Šeit  var  mācīties  foto 
kursos, izmantot iekārtotas studijas un doties dabā kopā ar fotogrāfu. Ēkā ir 
konferenču, semināru, kāzu svinību telpas, kā arī sauna. 

21.00 Nakšņošana Mooste degvīna fabrikas  viesu namā un viesnīcā Räpina  www.rapinahotell.ee
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3. diena - 20. septembris

08.00-09.00 Brokastis viesnīcā Räpina

09.45-12.00 Seto tautas nams un Obinitsas setu muzejistaba
http://www.visitestonia.com/en/seto-community-centre
Iepazīšanās ar Setu kultūru - arhitektūra, reliģija, tradīcijas, tautas dziesmas, amantieku darbi, utt.

Setu muzejistaba piedāvā iespēju iepazīt  setu kultūru un vēsturi  Setomā. Te apskatāms kā  setu  ģimenes 
dzīvoja Obinitsā un kādas  tradīcijas  un dzīvesveidu tās piekopa.  Lielākoties  muzejā  apskatāmā ekspozīcija 
attiecināma uz laika periodu  no 1920 līdz 1940 gadam.

Časovnjad (Tšässonas) –  Arī tagad gandrīz katram Seto ciemam ir sava kapliča, kas tiek saukta par tšässon. 
Parasti  tās  bija  mazas  koka  būves  ar  daudzām  svētbildēm,  svētajiem  dvieļiem,  svecēm  un  ziediem.  Uz 
časovnjas jumta uzlika nelielu krustu. 

Pusdienas  - tradicionālā setu virtuve

12.15-13.00 Seto lauku sēta www.setotalu.ee/index.php?lang=en
Kafijas pauze

Šeit tiek piedāvātas naktsmītnes atbilstoši seto kultūras tradīcijām - guļbūves, 
kas iekārtotas mūsdienīgā stilā. Istabu interjerā izmantoti dabīgie materiāli.

13.15-14.15 Vastselīnas Bīskapa pilsdrupas un apmeklētāju centrs
www.vastseliina.ee/linnus/en/index.php

Vastselīnas Bīskapa pils tika dibināta Sv. Marijas dienā – 1342. gada 25. martā. 
Zemes  strēlē  starp  Piusas  un  Mēksi  upēm,  vecā  Rīgas-Pleskavas  kara  un 
tirdzniecības ceļa malā esošā pils savas varenības virsotnē bija 16. gadsimtā. 
Viduslaikos  Vastselīnas  pils  bijusi  slavena  ar  savu  kapelā  esošo  krucifiksu  – 
brīnumdarītāju, tā bija populāra svētceļojumu vieta un ar pāvesta Innocenta VI 
pavēli svētceļnieki ieguva viena gada un četrdesmit dienu grēku atlaides. 

14.30-15.15 Visiting Saunamaa http://www.saunamaa.ee/?language=eng

Saunamaa Veru  apriņķī  ir  kā  atevišķs  pirts  ciemats,  kas  piedāvā  baudīšanai 
dažādas pirtis, katru ar savu savdabību un pievilcību. Jūs varat novērtēt to garu 
un uzzināt to vēsturi. Noderīgi zināt: Saunamaa piedāvā alas pirti, somu pirti, 
indiāņu pirti, igauņu pirti. Citas pirtis atrodas rekonstrukcijā. 

15.15  Došanās mājupceļā uz Rīgu (Pa Pleskavas – Rīgas šoseju)
Ap  18.00  Atgriešanās  Rīgā  (Pa  Brīvības  ielu,  Vanšu  tiltu  un  Kalnciema  ielu  līdz  veikala  Supernetto 
stāvlaukumam.
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