
Kasepää - Kavastu, 73 km                                     

 

Kasepäält 15 km Tartu suunda jääb Kääpa, kus asub 

Kalevipoja Muuseum. 

Muuseum on oma nime saanud Kalevipoja järgi just 

sellepärast, et Kääpa jões asub Kalevipoja mõõk, selle 

ümbruses puhkepaigad, kivid, allikad, sood, künnivaod, 

hobuse jäljed jne. Kalevipoja Kojas on võimalik saada 

ülevaade meie eeposest.  

 

Kodavere  

50 elanikuga Kodavere küla on ajalooline 

kihelkonnakeskus, mis on tuntud keelemurraku poolest.  

Vaatamisväärsusteks on kirik ja kalmistu, loomisel on 

Kodavere pärimuskultuuri keskus.  

 

 

 

Kallaste liivakivipaljand  

Eesti kõige pikem Devoni liivakivi paljand - 930 meetri 

pikkune, kuni 8 meetri kõrgune.  

 

   

 

Alatskivi loss  

Nolckenite aadlisuguvõsa näitel saab tutvuda ühe 

mõisapere eluolu ja ajalooga. Lossigiidid oskavad 

rääkida erinevaid lugusid, lisaks võite käed külge panna 

oma isikliku suveniiri valmistamisel. 

Lossis  on vahakujude muuseum ja helilooja Eduard 

Tubina muusem. Kammersaalis toimuvad loengud ning 

kontserdid.  

 

 

 

 

 

Alatskivi matkarada   

Matkarajale jäävad Alatskivi loss ja lossipark, hirveaed, 

truuduse tamm, lambasild, Kalevipoja säng, Veskijärv ja 

Lossijärv. Raja pikkus on 4,5 km.  

 

 

 



 

 

Nina tuletorn  

Nina küla vaatamisväärsusteks on järve suubuv kiviseljak, mida rahvasuus kutsutakse 

Kalevipoja sillaks, 1827. aastal ehitatud ja 1908. aastal ristikujuliseks laiendatud õigeusu 

Jumalaema Kaitsmise kirik ning aastal 1936 rajatud raudbetoonist Nina tuletorn. 

 

Kolkja, Varnja 

 

Kavastu parv  

https://www.luunja.ee/uhistransport/kavastu-parv  

1899. a pandi Kavastu mõisniku W. Wulffi käsul liiklemise 

lihtsutamiseks üle Emajõe käima parv. Parvega tasub 

kindlasti sõitma tulla, sest jõeületuskoht on tänapäeval 

Eesti ainus selletaoline. Parvel on enam kui sajandi vanune 

käsitsi ringiaetav mehhanism, mille abil parvemees teid 

teisele kaldale aitab.  

                 

 

 

Emajõe õpperada   

Kantsi kõrtsihoone juurest algab 3 km pikkune 

laudteed mööda kulgev õpperada, mis teeb tiiru 

jõeäärsel lammil, tarnamättalisel madalsoo heinamaal 

ning läbib sookaasiku. Rajal on kolm puhkekohta koos 

telkimisvõimalusega ning luhavaatluse platvorm. 

Õpperada on läbitav umbes 1 tunniga ning see lõpeb 

samuti kõrtsihoone juures.  

 

 

 

Peipsiveere Looduskaitseala  

1981. aastast riikliku looduskaitse all oleva Peipsiveere, endise nimega Emajõe-Suursoo 

looduskaitseala, väärtuseks on märgade elupaikade mitmekesisus ja deltasoostik. Soostiku 

pindala on ligikaudu 25 000 ha, sellest 7000 ha on üleujutatav. Ala kuulub Natura 2000 linnu- 

ja loodusalade hulka ning on pindala suuruselt viies Eesti soostik ja ühtlasi Eesti suurim 

deltasoostik.  

 

 

Majutusinfo leiad: http://visitpeipsi.com/oobimine-peipsimaal/  

 

https://www.luunja.ee/uhistransport/kavastu-parv
http://visitpeipsi.com/oobimine-peipsimaal/

