
APLANKYKITE TARTU 
SU ŠEIMA IR DRAUGAIS!

SENAMIESTIS

Seniausias miestas Baltijos šalyse įdomias lankytinas vietas siūlo kiekviename žingsnyje, tačiau 
ypač gausu jų miesto centre, kuris beje yra ir memorialinis muziejus. Kompaktiškame senamiesty-
je ne tik malonu pasivaikščioti – čia nuotykiai kur nepasisuksi: Tartu rotušė, Tartu universitetas, šv. 
Jono bažnyčia ir kavinė „Werner“, kurios kultūros istorija tęsiasi jau daugiau nei 115 metų.

Daugiau informacijos: 
www.visttartu.com

TOME KALNAS

Didūs katedros griuvėsiai, nuo kurių bokštų 
atsiveria gražiausia Tartu panorama, vertas 
aplankyti Universiteto muziejus ir Tartu 
observatorija, Angelų ir Velnio tiltai ir nepa-
prastai graži gamta – ko gi dar benorėti iš 
miesto širdyje esančio kalno?

Daugiau informacijos: 
www.visttartu.com.

TURAS LAIVU VAIZDINGA MOTINOS UPE!

Barža pavadinimu „Jõmmu“ yra archajiškas medinis burlaivis. Tokie laivai plaukiojo Emajegiu (iš est.. 
„motinos upė“) ir Peipaus ežeru nuo Hanzos laikų iki XX amžiaus vidurio, o Tartu galima tokiu pa-
siplaukioti ir šiais laikais. Siūloma mėgautis nuo pramoginių kruizų upe iki žavingų kelionių paukčių 
ggiesmių ir gamtos takais, kurie vykdomi trimis skirtingais laivais. 

Daugiau informacijos:
www.lodi.ee 
www.setoline.ee

ESTIJOS NACIONALINIS
MUZIEJUS

Seną karinio oro uosto taką pratęsiančiame 
daugybę apdovanojimų laimėjusiame 
didžiausiame Estijos muziejuje visko yra 
daugiau, nei bet kur kitur ar bet kada 
anksčiau: ir erdvės, ir inovatyvių spren-
dimų, istorijų, ir žinių bei renginių.

Daugiau apie muziejų: www.erm.ee

AHHAA

Didžiausias mokslo centras Baltijos šalyse žavi įvairiausio 
amžiaus lankytojus eksponatais, kuriuos galima paliesti pati-
ems, dirbtuvėmis ir, žinoma, moksliniu teatru. Nauja paroda 
„AHHAA jūrozaurai“ yra įdomi paroda apie vandens telkiniu-
ose prieš milijonus metų gyvenusius dinozaurus. Natūralaus 
dydžio „jūrozaurai“ juda, bendrauja ir sukelia jausmą, lyg 
būtum tikrai atsidūręs pirmykščio vandenyno dugne!

Daugiau informacijos: www.ahhaa.ee

NAMAS AUKŠTYN KOJOM

Namas aukštyn kojom yra tiesiogine 
šio žodžio prasme svaiginantis 
nuotykis ir mažiems, ir dideliems. Kada 
paskutinį kartą lankeisi name, kuris 
stovi ant stogo, palėpė yra apačioje, o 
rūsys viršuje?

Daugiau informacijos: 
www.tagurpidimaja.ee

ŽAISLŲ MUZIEJUS

Žaislų muziejuje kiekvienas suaugė-
lis suranda savo vaikystę, o vaikas 
nepamirštamų įspūdžių. Muziejaus 
pastatai yra tikri architektūros pamin-
klai, o archeologijos mėgėjus nudži-
ugins slaptos patalpos Teatro namų 
rūsyje. Nostalgijos užteks visiems!

Daugiau informacijos: www.mm.ee

TARTU UNIVERSITETO 
BOTANIKOS SODAS

1803 metais įkurtas Tartu universiteto botanikos 
sodas yra mėgstamiausia gamtos mylėtojų vie-
ta – mėgaukitės pasivaikščiojimais tropiniame 
sode, susipažinkite su tolimų kraštų augalais, 
atsidurkite tarp dykumų ar džiunglių augalų.

Daugiau informacijos: www.botaanikaaed.ut.ee

Tartu Külastuskeskus Tartu lankytojų centras Raekojaplats 1A, Tartu Tel. nr.: +372 744 2111
El. pašto adresas: info@visittartu.com · www.visittartu.com

Daugiau informacijos: www.visittartu.com

Tartu

Vilnius



V SPA

Naujausias Pietų Estijoje SPA centras siūlo mėgautis kiekvienam įtiksiančio-
mis vandens pramogomis bei pirtimis. Svečių laukia 11 skirtingų baseinų bei 
sūkurinių vonių, pirčių pasaulis nustebins įvairiomis pirtimis bei pirčių ritualais, o 
druskos kraštas siūlo mėgautis dviem pirtimis bei druskos baseinu, kur galėsite 
sužinoti koks jausmas yra plūduriuoti tokiame sūriame vandenyje ir nekeliaujant 
prie Negyvosios jūros. Taip pat galima užsisakyti daug kūno priežiūros pro-
cedūrų, mėgautis gėrimais baseino bare ar romantiškai praleisti naktį.

Daugiau informacijos: www.vspa.ee

„APARATŲ FABRIKAS“ BEI SPAUDOS IR POPIERIAUS MUZIEJUS

Universalus kultūros fabrikas sujungia kūrybingus verslininkus, menininkų studijas, 
dizainerių ateljė, prekybą bei pramogas. Čia yra daug puikiai vertinamų restoranų ir 
kavinių, ilgą istoriją skaičiuojantis „blusturgis“ bei įdomios krautuvėlės.
Spaudos ir popieriaus muziejuje galėsite pamėginti pasigaminti popieriaus ar 
popierinę skulptūrą, šimtamečius popieriaus presus, įvairius šriftus ir daug kitų 
pramogų. Puiki nuotaika visai šeimai garantuota!

Daugiau informacijos: www.aparaat.ee 
Daugiau informacijos: www.trykimuuseum.ee

TARTU IR ELVOS NUOTYKIŲ PARKAI

 Įvairaus sudėtingumo Tartu nuotykių parko takai tiks tiek vaikams ir pradedantiesiems, 
tiek ir ištroškusiems adrenalino. Ilgi nusileidimai lynai bei kopimo sienos įdomumo tik 
prideda ir kopimą padaro nepamirštamu.
Vos keliomis dešimtimis kilometrų nutolusio Elvoje esančio Elvos nuotykių parko žymi-
ausia pramoga yra ilgiausias Baltijos šalyse – 800 m - nusileidimas lynu, kur nusileisite 
per į kitą ežero krantą ir atgal. Trys įdomūs nuotykių takai tiks ir dideliems, ir mažiesiems.

Daugiau informacijos apie Tartu nuotykių parką: www.tartuseikluspark.ee 
Daugiau informacijos apie Elvos nuotykių parką: www.elvaseikluspark.ee

MEDINIS MIESTAS

XIX amžiumi bei hipsterių kultūra dvelkia originalios medinės miesto dalys: Karlova ir Supilinn (išver-
tus iš estų: Sriubos miestas). 
Karlovos kiemeliuose pilna dviaukščių sandėliukų, palėpių ir frontonų, daili medinė architektūra ir 
gražūs durų bei langų apvadai. Ši miesto dalis spinduliuote spinduliuoja meile!
Ypatinga Tartu dalis yra ir Supilinn su savo spalvotais unikaliais mediniais nameliais, žaliuojančiais 
kiemais, Emajegio upe ir varlių kūdra, šuns Riku garbei iškeltu bareljefu, legendine Herne (vert. Žirnių) 
parduotuve, kepyklėle Saiasahwer, savotišku menu bei kiekvieną pavasarį vykstančia Supilinn švente.

Daugiau informacijos: www.visitestonia.ee

TARTU UNIVERSITETO 
GAMTOS MUZIEJUS

Seniausiame Estijos muziejuje galėsite pažvel-
gti į milijonus metų siekiančią praeitį, grožėtis 
tviskančiais mineralais, stebėti „naktinį drugelių 
oro uostą“ ar  priešistorinę šarvuotąją žuvį ir 
daug kitų nesenstančių įdomybių.

Daugiau informacijos: 
www.natmuseum.ut.ee

ESTIJOS SPORTO IR 
OPIMPINIS MUZIEJUS

Kaip šiuolaikiniam muziejui ir įprasta didžiau-
sias Baltijos šalyse sporto muziejus siūlo ne tik 
kelionę po Estijos sporto istoriją, tačiau ir daug 
emocijų – žaidimų kamuoliu paroda „Žaidžiam 
visi!“ suteikia galimybę palyginti savo sugebėji-
mus su geriausiaisiais žaidėjais.

Daugiau informacijos: www.spordimuuseum.ee

TARTU GAMTOS CENTRAS

Tartu yra žalias miestas ir vienas iš pasididžiavimų 
yra aplinką tausojantys Tartu gamtos centras, kuri-
ame laistymui naudojamas lietaus vanduo, o elektra 
gaunama iš saulės energijos, sienos užpildytos 
popieriaus vata, o grindis puošia kašmyro kilimas. 
Nuolatinėje ekspozicijoje ir paaiškėja kas, kaip kada 
ir kodėl.

Daugiau informacijos: www.tartuloodusmaja.ee

A. LE COQ  ALAUS MUZIEJUS

Tartu yra Estijos alaus pramonės gimtinė ir tikras 
alaus miestas jau 1000 metų – alaus muziejuje 
galima nuodugniai susipažinti su Estijos alaus 
gamybos istorija, kultūra bei ištakomis. 1898 metais 
pastatytame salyklo bokšte eksponuojama beveik 
2000 eksponatų, be kitų ir originalus Imperial Extra 
Double Stout butelis pagamintas 1869 metais.

Daugiau informacijos: www.alecoq.ee 
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VUDILOS NUOTYKIŲ PARKAS

Vudilos nuotykių parkas yra puiki vieta vasariškai dienai praleisti. 
Jūsų laukia didžiulis vandens parkas po atviru dangumi, kuriame 
galėsite mėgautis trijų aukštų čiuožyklomis, nusileidimo tuneliais, 
pirtimis, sūpynėmis, atrakcijomis, batutais, sky-jump, elektriniais 
automobiliais, keturračiais, šaudyti, plaukioti pripučiamomis valtimis, 
vandens dviračiais, žaisti, susipažinti su gyvūnais, jodinėti ir net 
gaudyti upėtakius.

Daugiau informacijos: www.vudila.ee

LEDYNMEČIO CENTRAS

Ledynmečio centras yra visai šeimai 
skirtas teminis parkas – vienintelis toks 
Baltijos šalyse – čia galima pamatyti 
natūralaus dydžio priešistorinius gyvūnus 
bei kaip vystėsi pasaulio ir Estijos gamta. 
Naujų įdomybių pakaks visiems.

Daugiau informacijos:
www.jaaaeg.ee

ELISTVERĖS GYVŪNŲ PARKAS

Elistverės gyvūnų parke, malonioje gamtos aplinkoje galite 
susipažinti su vietiniais laukiniais gyvūnais: lapėmis, stirno-
mis, lūšimis, briedžiais, šernais, stumbrais ir net meška. Parke 
taip pat yra ir mažųjų graužikų centras iš kurio toliau galima 
nukeliauti į šalia Elistverės ežero esančia stebėjimo platformą, 
iš kurios galima stebėti ten gyvenančius daugelio skirtingų 
rūšių paukščius.

Daugiau informacijos: www.loodusegakoos.ee 

ESTIJOS ŽEMĖS ŪKIO MUZIEJUS

Estijos žemės ūkio muziejuje Jūsų laukia žemės 
ūkis, kalvystė ir medžio darbai, restauravimas, 
skanios ruginės duonos kepimas, jodinėjimas 
poniais ir dar daug kitų pramogų. Jame galite 
tiek pasižiūrėti, tiek ir patys savo sugebėjimus 
išmėginti. Arklidėse vaikus džiugina mieli arkliai, 
avys, ožkos, triušiai, vištos ir putpelės.

Daugiau informacijos: www.epm.kovtp.ee

ESTIJOS AVIACIJOS 
MUZIEJUS

Kada paskutinį kartą turėjote 
galimybę žvilgtelėti į lėktuvo piloto 
kabiną? Estijos aviacijos muziejuje 
eksponuojami lėktuvai, sraigtas-
parniai, priešlėktuvinės patrankos ir 
net bombonešis! Modelių kolekciją 
sudaro daugiau nei 400 kokybiškų 
lėktuvų, sraigtasparnių ir raketų ma-
ketų. Mažųjų taip pat laukia batutai 
ir skrydžio imitatoriai.

Daugiau informacijos: 
www.lennundusmuuseum.ee

LANGE MOTOCENTRAS

Jei Jus traukia variklių gausmas, nepamirškite aplankyti 
Lange motocentro. Motokroso ir kartingo trasos iškels 
iššūkių visų amžiaus grupių ekstremalaus sporto gerbė-
jams. Vaikai norintys išmokti važiuoti motociklu pirmuosius 
savo ratus apsuka būtent čia – saugioje KTM trasoje su 
guminėmis pertvaromis. Savo jėgas išmėginti galite visiškai 
naujoje kartingo trasoje arba virtualiame ralio simuliatoriuje!

Daugiau informacijos: www.langemotokeskus.ee

TARTU OBSERVATORIJA

Ar norite paliesti 270 kg sveriantį geležinį meteoritą ar pasižiūrėti, kokie 
dideli kompiuteriai buvo 1980 metais? Visa tai ir dar daug daugiau 
įmanoma puikiame kosmoso centre – Tartu observatorijoje. Be to Jūsų 
laukia ir įdomi ekskursija po teleskopo bokštą ir stelariumą, palydovo 
valdymo centras, įtraukiantys dangaus stebėjimai, kosmoso laboratorija 
ir daug kitų kosminių pramogų! Norint aplankyti muziejų patartina 
pranešti iš anksto ir susitarti dėl laiko.

Daugiau informacijos: www.to.ee

EŽERO MUZIEJUS

Kiekvienas tikras žvejys žino – kad pagautum žuvų, turi galvoti kaip 
žuvis! Ežero muziejaus akvariumas puikiai apžvelgia Estijos gėlųjų van-
denų žuvis. Žuvys, žinoma, yra gyvos! Ežero muziejuje taip pat galima 
apžiūrėti žūklės reikmenų kolekciją, priešistorinių žuvų ir žuvų fosilijų 
parodą ir interaktyvią ekspoziciją. Aplankius muziejų pramogas pratęsti 
galima kelte antrame pagal dydį ežere Estijoje.

Daugiau informacijos: www.kalala.emu.ee

Daugiau informacijos: www.visittartu.com



VIEŠBUTIS DORPAT HOTELL
www.dorpat.ee

VIEŠBUTIS HOTELL SOPHIA
www.sophia.tartuhotels.ee

VIEŠBUTIS V SPAA- & KONVERENTSIHOTELL
www.vspahotel.ee

HOSTELIS HEKTOR DESIGN HOSTELS
www.hektorhostels.com

VIEŠBUTIS HOTELL TARTU
www.tartuhotell.ee

VIEŠBUTIS ART HOTELL PALLAS 
BY TARTUHOTELS
www.pallas.tartuhotels.ee

VIEŠBUTIS HOTELL ANTONIUS
www.hotelantonius.ee

VIEŠBUTIS BARCLAY HOTELL
www.barclayhotell.org

VIEŠBUTIS ALEKSANDRI HOTELL
www.aleksandri.ee

VILLA MARGARETHA
www.margaretha.ee

VIEŠBUTIS HANSAHOTELL
www.hansahotell.ee

VIEŠBUTIS HOTELL STAREST
www.startest.ee

VIEŠBUTIS HOTELL DRAAKON
www.draakon.ee

VIEŠBUTIS RAADIMÕISA HOTELL
www.raadihotell.ee
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RESTORANAS JOYCE
www.vspahotel.ee

RESTORANAS UMB ROHT
www.umbroht.ee

KAVINĖ-RESTO JOP
www.visitestonia.ee

RESTORANAS CHEZ ANDRE
www.chezandre.ee

CAFE-LOUNGE YLICOOL
www.ylicool.ee

RESTORANAS POLPO
www.polpo.ee

RESTORANAS FII 
www.fiiresto.ee 

CAFE TRUFFE
www.trufe.ee

KAVINĖ KREMPEL
www.visittartu.com

RESTORANAS APARAAT
www.aparaadiresto.ee

RESTORANAS WERNER
www.werner.ee

RESTORANAS LA DOLCE VITA
www.ladoclevita.ee

KAVINĖ PIERRE
www.pierre.ee

RESTORANAS MEAT MARKET
www.meatmarket.ee

SMUKLĖ HANSA TALL
www.hansatall.ee

RESTORANAS VILDE JA VINE
www.vilde.ee
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NUOTAIKINGAS MAISTO GAMINIMAS 
GRUPEI ANT PEIPAUS KRANTO 

Aplinką tausojantys Kauksi poilsio namai yra ant Peipaus kranto, apsupti 
uogomis ir grybais turtingų miškų. Maistas gaminamas žemėje ir ant laužo, 
grupėmis ruošiamas maistas pagal senus ir šiuolaikinius Peipaus pakrantės 
receptus.

Daugiau informacijos: 
www.visitpeipsi.com

AVINURME PUIDUAIT 

„Puiduait“ yra turizmo centras, kuris pristato vietinę medžio 
darbų tradiciją. Čia Jūsų laukia platus dovanų pasirinkimas, 
vietinis maistas, dirbtuvės tiek sugaugusiesiems, tiek 
mažiesiems.

Daugiau informacijos: 
www.visitpeipsi.com

PEIPAUS SAFARIS 
IR ADRENALINO CENTRAS 

Kadrina dvaras yra jaukūs svečių namai, kur galima 
paskanauti naminių vietinių patiekalų. Adrenalino 
centras siūlo įvairias pramogas, kaip Peipaus safaris, 
slidinėjimas vandens slidėmis, žvejyba, žūklė ant 
ledo ir t.t.

Daugiau informacijos: 
www.visitpeipsi.com

PEIPAUS KRUIZAI 

Medaus sodyba Varnjoje, Peipaus pakrantėje, siūlo 
nuotykingus kruizus Peipaus ežeru. Ši sodyba suteikia 
unikalią galimybę nakvoti tradiciniuose Peipaus pakrantės 
sentikių namuose.

Daugiau informacijos: 
www.visitpeipsi.com

REPINOS KŪRYBOS 
CENTRAS 

Repinos kūrybos namuose suvenyrų kampelyje galima įsigyti 
įvairiausių vietinių meistrų darbų. Norintiems ką nors pasigaminti 
patiems, siūlome įvairias dirbtuves.

Daugiau informacijos: 
www.visitpeipsi.com

TOMEMEJĖS SODYBOS NAMŲ RESTORANAS 
„MAAGÕKÕNÕ“ 

Tomemejės sodyboje gaminamas senoviškas močiučių laikų mais-
tas: kasdienis, tačiau šiais laikais laikomas gurmanų maistu. Savaime 
suprantama, jog produktai yra vietiniai ir ekologiški.

Daugiau informacijos:
www.visitpeipsi.com

Daugiau informacijos: www.visittartu.com



ALATSKIVI PILIS 

Atstovauja Baltijos vokiečių kultūrą 
Svogūnų kelyje. Pasakiška pilis liudija ir 
barono šeimos, ir dvaro tarnų gyvenimą. 
Pilyje veikia restoranas, apartamentai na-
kčiai. Pilies parke prasideda ir vienas žygių 
maršrutas, kuriame yra vienas iš „National 
Geographic“ geltonųjų langų.

Daugiau informacijos: www.sibulatee.ee
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KOSTJA SVOGŪNŲ SODYBOJE 

Norintieji sužinos kodėl sentikių svogūnų 
vagos tokios aukštos ir kiek svogūnų 
galima užauginti iš vienos pavasarį 
pasėtos svogūno sėklos. Prie šnekos 
galima pasivaišinti samovare virta arbata 
ir svogūnų pyragaičiais. Dėl apsilankymo 
būtina susitarti iš anksto.

Daugiau informacijos: www.sibulatee.ee

VORONJA GALERIJA 

Yra sentikių kaime Varnjoje, tačiau 
kiekvieną vasarą senas žvejų namas 
virsta meno galerija. Kiekvieną vasarą 
naujos parodos be to ir patį namą bei 
kiemą apžiūrėti taip pat verta. Nedidelė 
užuovėja Peipaus pakrantėje su hipsterių 
kultūros elementais.

Daugiau informacijos: www.sibulatee.ee

PEIPAUS KRAŠTO 
TURIZMO CENTRAS 

Nuves savo lankytojus į 
nepakartojamą rank-
darbių pasaulį. Ypatingi 
sentikių audiniai, paauk-
suoti papuošalai, virvės 
vijimas ir vaškinės žvakės: 
galima įsigyti suvenyrų 
arba patiems sudalyva-
uti dirbtuvėse. Centre 
taip pat yra ir trūkažolių 
muziejus.

Daugiau informacijos: 
www.sibulatee.ee
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Vertsjarvo žūklės ir rankdarbių mugė birželio 9-10 d. 

Estijos aviacijos dienos birželio 9-10 d.

Gatvės meno festivalis „Stencibility“ birželio 11-17 d.

Tartu gamtos festivalis birželio 13-16 d.

Tartu gatvės maisto festivalis ir „TaDaa!“ festivalis birželio 16-17 d.

Varškės sūrio diena Saatse Seto muziejuje birželio 16 d.

Oleme võrgutatud!



Gaudeamus 2018: birželio 22-24 d.

Avinurmės medžio dirbinių mugė  birželio 23 d.

Tartu miesto diena birželio 29 d.

Setu folkloro festivalis Peo peal birželio 29-30 dienomis

Peipaus ežero festivalis 2018: birželio 30 – liepos 7 d.

Hanzos dienos liepos 7-8 d.

Elvos kavinių diena liepos 7 d.

Rally Estonia 2018: liepos 13-15 d.

Varnjos žvejų diena liepos 14 d.

Võõpsu žvejų diena liepos 14 d.

Mustvės miesto diena: Peipaus folkloras liepos 14 d.

Alatskivio antikvarinių daiktų mugė liepos 14 d.

Tartu Mill | 2018 Tartu ETU Triatlono Estijos varžybos: liepos 18-22 d.

Peipaus romantika liepos 20-21 d.

Švyturio koncertas liepos 27-28 d.

Maisto ir vyno festivalis rugpjūčio 3-5 d.

Instikurmu muzikos festivalis rugpjūčio 3-4 d.

Sangaste rugių diena rugpjūčio 4 d.

Emajegio festivalis rugpjūčio 10-12 d.

IVX Kalevo sūnaus žuvies ir vandens festivalis rugpjūčio 11 d.

Skechers vasaros bėgimo varžybos rugpjūčio 11 d.

Tartu ekstremalaus bėgimo varžybos rugpjūčio 11 d.

12-as Tartu meilės � lmų festivalis „tARTu� “ rugpjūčio 13-18 d.

Varnjos SaunafEST rugpjūčio 19 d.

Kallaste žuvų ir svogūnų mugė rugpjūčio 25 d.

Peipaus maisto gatvė 175 km nuo varinės Narvos iki Saboldos rugpjūčio 25-26 d.

Liūbnicos kaimo svogūnų ir žuvų mugė rugpjūčio 25-26 d.

12-as Tartu riedučių maratonas rugpjūčio 26 d.

„Aparatų fabriko“ festivalis rugpjūčio 31-rugsėjo 2 d.

Svogūnų kelio bufetų diena rugsėjo 15 d.

Daugiau informacijos: www.visittartu.com




