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Pakume erinevaid õpilasreise kõikjal Eestis. Samuti korraldame 1- 3 päevaseid huvi- ja
teemareise ka lähematesse naaberriikidesse (Läti, Leedu, Soome).
Õpilasreisid on gruppidele ettetellimisel! Valige meie poolt pakutavatest reisidest
endale sobiv või andke meile lihtsalt teada, mida sooviksite näha ja kuulda ning kõige
muu eest hoolitseme juba meie. Valmisprogrammidele lisaks oleme alati rõõmuga
valmis kokku seadma just teie soove ja erihuvisid arvestava reisikava.
Sõidu alguse- ja lõppkoht on alati vastavalt kokkuleppele
NÄIDISPAKETID:

IDA-VIRUMAA
Reisi kestvus: 1 päev
Kohtla kaevanduspark-muuseum - Toila - Ontika pankrannik - Narva Kuremäe
Ühepäevane väljasõit Ida-Virumaale viib meid maakonda, kus on segunenud erinevad
kultuurid, keeled ja usundid.
Põnevaimad paigad reisil:
Kohtla kaevanduspark–muuseum – näha saab maa-aluseid kaevanduskäike,
tutvutakse kaevuri elukutsega ning sõidetakse allmaarongiga. Muuseumis saab külastada
kallurautot "BELAZ", sorteerimis- ja rikastuskompleksi, osta aherainemäelt suveniiriks
põlev- ja paekivikihtides leiduvaid fossiile, käia tutvumas põlevkivikarjääriga.
Toila-Oru park – enam kui sajandivanune Oru park on Põhja-Eesti üks liigirikkaim,
maastikuliselt vaheldusrikkaim mõisapark, mis on kujunenud ka populaarseks
turismiobjektiks.
Ontika pankrannik - suurejooneline looduslik vaatamisväärsus. Merepinnast kohati
rohkem kui 56m kõrguselt pankrannikult avaneb majesteetlik vaade paejärsakule, merele
ja pangaalusele metsaribale.
Valaste juga – Eesti kõrgeim juga on vaatamist väärt igal aastaajal. Vesi langeb siin ca 26
m. Juga on tekkinud kõigest mõnikümmend aastat tagasi kuivendustööde käigus klindiäärsesse
paelavasse ja klindiperve lõigatud kanali suudmes. Vaateplatvormilt on nii juga ise. kui ka selle
tegevuse tulemused suurepäraselt jälgitavad.

Piirilinn Narva - siin asub Eesti võimsaim restaureeritud keskaegne kindlus oma
kõrgete kaitsemüüride ja väravatornidega. Hermanni kindlus ja Narva Muuseum
tutvustavad Narva ajalugu, ennesõjaaegset arhitektuuri ja linlaste elu-olu.
Kuremäe klooster - ainus Eestis tegutsev vene-õigeusu nunnaklooster. Kõrge
kivimüüriga ümbritsetud territooriumil näeme kirikuid, omapäraseid heinakuhja kujulisi
puuriitu, ohvriallikat, hiietamme jpm.

Pärnumaa ja miniloomaaiad
Reisi kestvus: 1 päev
Raja talu (Sigaste külas) - Pärnu

Põnevaimad paigad reisil:
Kilingi-Nõmme lähedal asuvas Raja talus on külastajatel võimalik tutvuda traditsiooniliste
koduloomade minivormide ja kääbustõugude kasvatusega. Näha saab ponisid, miniveiseid,
minisigu, kääbuskitsi, kääbuslambaid, mitut kääbusküülikutõugu ja paljusid
kääbuskanatõugusid. Lisaks miniloomadele ja -lindudele saab näha ka palju muid
huvitavaid elukaid. Kuna enamus Raja talu loomadest on sõbraliku ja seltsiva loomuga, siis on
huvilistel võimalik nendega vahetult suhelda ja sõbraks saada.

Pärnu linnas asuva MiniZoo kogus on madusid alates kohalikust rästikust kuni suurte
püütoniteni. Mürkmadudest on veel esindatud kurikuulus Kesk-Aasia kobra ning ka
Texase lõgismadu. Sisalikest saab MiniZoo-s näha mõnda gekoliiki kui ka roheleeguane.
MiniZoo kuulsaim elanik on aga ilmselt niiluse krokodill.
Päeva teises pooles tutvume Eesti tuntuima kuurortlinna Pärnuga. Soovi korral võimalik
külastada ka veeparki.

Vooremaa
Reisi kestvus: 1 päev

Siimusti - Laiuse ordulinnus –Palamuse – Luua - Elistvere loomapark –
Saadjärve - Raigastvere vaatetorn

Põnevaimad paigad reisil:
Siimusti Keraamikatööstus – siin toodetakse laias valikus savinõusid, lillevaase ja
potte ning muud tarbekeraamikat. Tootmises on üle 200 mudeli. Õpilastele näidatakse,
kuidas tooted valmivad ning soovi korral saab keraamikat ka kaasa osta.

Laiuse ordulinnus – kolame 14. sajandi keskpaigast pärineva linnuse varemetes ja räägime
piirkonna ajaloost.
Palamuse - tutvume kiriku, pargi ja Oskar Lutsu loomingu kaudu tuntuks saanud
kuulsa koolimajaga. Saame teada kas Kiir, Toots ja Teele on tõepoolest selles koolis õppinud või
on mõni neist kirjaniku omalooming. Vanas klassitoas istudes saab ettekujutuse tolleaegsest
koolielust. Vaadata saab ka poiste magamistuba, kus ripub Tootsi punane maakera ja koolmeistri
tuba, kus oli õpetaja Laur.

Luua aiandus- ja metsanduskeskus - külastame mõisahoonet, parki,
“piparkoogimaja” ja topistemuuseumi (ainult tööpäeviti).
Elistvere loomapark - 1997.a. rajatud loomapargis eksponeeritakse Eestimaa
metsloomi võimalikult looduslähedastes tingimustes. Loomapargis pesitseb palju erinevaid
loomi: kõige suuremad on Euroopa piisonid, kes sündides kaaluvad 30 kg, kuid täiskasvanuna üle
tonni ja on ligi 3 m kõrgused. Veel on seal karu, põdrad, metssead, metskitsed, hirved,
põhjapõder, ilvesed, rebased, kährikkoerad, metsnugis, mink, oravad jt.

Raigastvere vaatetorn – siin saab ühe hetkega suurepärase ülevaate Vooremaa
järvedest, metsadest ja voortest ehk Kalevipoja künnivagudest.

Tartumaa ja Otepää
Reisi kestvus: 1 päev

Tartu – Otepää – Hellenurme – Elva – Tõravere – Tartu

Põnevaimad paigad reisil:
Ülikoolilinn Tartu - jalutuskäik kesklinnas (Raekoda ja Raekoja plats, kesklinna
tänavad, Jaani kirik, Ülikool, teater "Vanemuine") ja Toomemäel (Toomkirik, Musumägi,
sillad, monumendid, Tähetorn).
Otepää - enne Pariisi tuleb Nuustakul ära käia – sellel ütlusel on tõepõhi täiesti olemas, sest
Otepäält leiab nii mõndagi huvitavat ja ainulaadset. Talvepealinn ja suusasportlaste Meka on kuum
koht ka suvel. Muinasaega meenutab oti pea kujuline linnamägi, siinses kirikus õnnistati 121 aastat
tagasi meie sini-must-valge lipp. Kaunis Pühajärv Sõsarsaartega on jäädvustunud lauludes ja
legendides. Otepääl tõuseme Linnamäele ja käime Tehvandi suusahüppetornis. Vahepeal
ammutame lisajõudu Energiasambast ning suundume edasi Pühajärve maalilistele kallastele.

Hellenurme vesiveski Elva jõel on ehitatud 1880 ja kuulub Hellenurme
mõisakompleksi. Tänaseni töötava Hellenurme vesiveski sisustus pärineb põhiliselt
1930ndaist aastaist ning vürtsi lisab rõõmsameelne veskiemand Mae Juske.
Veskikompleks on muinsuskaitsealune arhitektuurimälestis ning toimib töötava
muuseumina – huvilistele näidatakse veski tööd alates vesiväravate avamisest ja terade
puhastamisest kuni manna, jahu, tangude valmimiseni. Veskihoone kõrvaltiivas on
sisustatud muuseum erinevatest ajastutest pärinevate mälestistega ja veskikompleksis
on taastatud väike hüdrojaam. Müügil veskisuveniirid.
Tõravere Observatoorium - külastame Stellaariumi ning tutvume tähistaeva ja
tähistaeva uurimisega. Siin asub 1,5-meetrise peegliga teleskoop. Vaatame 2000
merekivist valmistatud mosaiikseina, mille juures räägitakse, milliseid nimesid andsid
meie esivanemad taevas olevatele tähtkujudele ning võrreldakse neid astronoomias
ametlikult kasutusel olevate nimedega.

Loodusreis Põlvamaale
Reisi kestvus: 2 päeva

Tartu – Põlva – Piusa – Ilumetsa – Meenikunno - Kiidjärve – Taevaskoja - Tartu
Kahepäevane loodusreis viib Põlvamaa kaunimatesse ja põnevamatesse paikadesse. Reis
sisaldab ka jalgsimatka Meenikunno rabas (laudtee) ning kanuumatka Ahja jõel.

Põnevaimad paigad ja tegevused reisil:
Piusa liivakoopad ja karjäär – ekskursioon koobastikku - võimsad inimtekkelised
koopad, kust varem kaevandati klaasiliiva. Maa-alust kaevandamist alustati 1922.a,
1970-ndatel mindi üle avakaevandamisele - koobaste taga laiub Piusa liivakarjäär.
Karjääris paljanduvad devoni ajastu punased ja valged liivad eriti muljetavaldavalt.
Ilumetsa meteoriidikraatrid – Viiest Ilumetsa ümbruses avastatud kraatrisarnasest
lohust on väidetavalt 2 kindlasti meteoriitse päritoluga. Suurema, Põrguhaua läbimõõt on
75 -- 80 m ja sügavus kuni 12,5 m.
Rabamatk Meenikunno rabas – huvitav ja hariv paaritunnine rabamatk, mis lõpeb
Päikeseloojangu maja juures. Matka vältel saab selgeks, mis on älved ja mis laukad ning
millised on tüüpilised rabataimed.

20 ha suurusel metsaalal on 200 kuklaste pesa, millest
kõrgeim on 1,6 m. Kuklaste kuningriiki külastame koos loodusspetsialistist retkejuhiga. Ca 1
tunnisel ringkäigul tutvume põhjalikumalt laanekuklaste eluoluga.
Kiidjärve kuklaste kuningriik –

Kanuumatk Ahja jõel – paaritunnine kanuumatk on elamusterohke seiklus, mille pärast
tasub Põlvamaale tulla. Matkale eelneb kanuusõidu instruktaaz. Hea vedamise kooral või
kanuusõidul kohata nii kobrast kui ka haruldast jäälindu.
Taevaskoja – Taevaskoda on kindlasti Lõuna-Eesti üks kuulsamaid turismiobjekte, kus
on filmitud ka kultusfilmi „Viimne Reliikvia“ mitmed stseenid. Jalgsiretkel Taevaskodade
vahel käime vaatamas Suurt ja Väikest Taevaskoda, Nõiakivi, Emalätet ja Neitsikoobast.
Teekonnal kuuleb ka legende ja uskumusi siinsetest paikadest.
Ööbime telklaagris kauni Kiidjärve kaldal. Õhtul laagrisupp ja kilesaun.

Muinasjutuline Võrumaa
Reisi kestvus: 2 päeva

Tartu – Urvaste - Uhtjärve – Karula – Alaveski – Vastse-Roosa – Haanja –
Rõuge - Võru - Tartu
Põnevaimad paigad ja tegevused reisil:
Pokumaa – Pokumaal saab tutvuda pokude hingeeluga ning osaleda erinevates
tegemistes ja üritustes, mille temaatika seondub eeskätt loodusega, Võrumaaga ja Edgar
Valteri loominguga. Siin on olemas matkamängurada ja taimede õpperajad, kuid ka
külakiik ja linnuvaatlustorn.
Uhtjärve Ürgoru Nõiariik – vahva ja elamusterohke nõiariik, kuhu saabudes võtab
külalised vastu rõõmsameelne peanõid Uhti, kes viib kallid külalised saladuslikule
nõiarajale. Rajal ootavad takistused ja üllatused. Lõkkeplatsil puhkame jalga ja
küpsetame näljapetet koos nõid Augustiga. Igaüks saab endale ise küpsetada maitsva
söögipala ning peale rüübata nõiajooki. Tagasi nõiariigis olles viskame luuda ja tantsime
nõiatantsu!
Metsamoori Perepark Karula Rahvuspargis – Metsamoori perepargis saab tutvuda
looduse eri külgede, ravimtaimede, mesinduse, hobuste ja palju muuga. Karula
Rahvuspargis on ka mitmeid huvitavaid matkaradasid.
Alaveski loomapark - Alaveski Loomapark pakub võimalust vaadelda loomi võimalikult
looduslähedastes tingimustes. Loomapargi fauna on mitmekesine ja täieneb pidevalt uute
liikidega. Loomapargis elab kokku ligemale 100 looma ning lisaks ka 28 faasanit.
Loomapargi kõige vanemad elanikud on metssead, kuid siit võib leida ka karusid,
ilveseid, kährikuid, hirvesid, oravaid ja mitmeid teisi loomi.
Metsavenna talu - asub Mõniste vallas Võrumaal. Talu peremeheks on Meelis Mõttus,
kes ise on metsavenna poeg. Giid tutvustab metsavendluse olemust, metsavendlust ja
Metsavenna talu.
Mängitakse läbi metsavendade peidupaiga otsimine aidast ning käiakse punkris, kus
peremees tutvustab metsavenda elutingimusi ja eluolu. Maalilise jöe kaldal saab näha
veel endist koolimaja, vesiveskit, saeveskit, kolme puust pais-silda, kurepesa, erinevaid
taimi ja linde.
Suur Munamägi – külastame Eesti kõrgeimat mäge ning käime vaatetornist suurepärast vaadet
imetlemas

HIIUMAA RINGREIS
Reisi kestvus: 2 päeva
Külastatavad paigad:
1.päev
Soera talumuuseum, Kärdla, Ristimägi, Tahkuna poolsaar, Tahkuna tuletorn, Reigi kirik,
Kõrgessaare, Viskoosa, Kõpu poolsaar, Rebastemägi (1,5 km loodusrada), Kõpu tuletorn,
Ristna looduskeskus ja “merekaubamaja”.
2.päev
Käina, Orjaku muul, Kassari, matk Sääre tirbile, Vaemla villaveski, Suuremõisa loss, Pühalepa kirik.

SAAREMAA RINGREIS
Reisi kestvus: 2 päeva
Külastatavad paigad:
1. päev.
Koguva küla-muuseum (Juhan Smuuli sünnitalu Tooma, vana külakool ja Muhu naiste käsitöö),
Laasu talu jaanalinnufarm (ka emud, nandud ja kängurud), Eemu tuulik, Maasilinna varemed,
Angla tuulikud, Kaali meteoriidikraater.
2. päev.
Stebeli rannakaitsepatarei, Sõrve säär, Mõntu sadam, Tehumardi lahinguväli, Kuressaare linn ja
piiskopilinnus.

