
 

 

 

 

Vasknarva - Kasepää 64 km 

 

 

 

 

 

Vasknarva Ordulinnuse varemed  

Jõe kaldale 1427. aastal rajatud ordulinnuse 

varemete juurest saate kiigata üle Narva jõe 

Venemaale ja näha sealset elu-olu. 

 

Struuga maastikukaitseala  

Vasknarvast põhja poole jääb omapärane maastik 

Narva jõe lähteala vanajõgede ehk struugadega ja 

nende vahel laiuvate luhtadega. 

 

Smolnitsa maastikukaitseala  

Sõites piki Peipsit lääne poole jäävad järve rannale maalilised liivaluited.  Luidete kaitseks 

rajatud Smolnitsa maastikukaitseala.  

 

Agusalu looduskaitseala  

Enne Remniku oja põhja poole keerates jääb ca 3 kilomeetri kaugusele Agusalu 

looduskaitseala, mis on osa Alutaguse rahvuspargist ja on loodud iseloomulike soo- ja 

metsakoosluste säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks ning kaitsealuste liikide ja nende 

elupaikade kaitseks 

 

Alajõelt 15 km põhja suunas jääb Iisaku, Alutaguse 

rahvuspargi keskus. 

Iisaku looduskeskuse töötajate poolt viiakse 

tellimisel läbi erinevaid looduse- ja 

keskkonnateemalisi õppeprogramme. 

 

Alutaguse rahvuspargi eripäraks on hõre inimasustus 

ja kõrge loodusmaastiku osakaal. Rahvuspargi 

tuumiku moodustavad ulatuslikud soo- ja 

metsamaastikudÜldiselt tasase pinnamoega alal loovad vaheldusrikkust  mõhnastikud ja 

oosistikud ning luitestikud.  Läbi Alutaguse kulgevad paljude liikide, sh hundi, karu ja ilvese 

ränded Eesti ja Venemaa vahel.  

 

 



Kauksi   

Peipsi järve üks tuntumaid ja ilusamaid randu asub 

Kauksis. Kilomeetrite pikkusel „laulvate liivadega“ 

liivarannale viib üle luidete randa trepp ja luite peal 

kulgeb puidust rannapromenaad. 

 

Luite matkarada 

Kauksi luite matkarada saab alguse Kauksi 

Looduskeskuse juurest. Rada lookleb ürgilmelise Kauksi 

oja sängi ümber ning matkates saad nautida mitmekesist 

loodust. Rada on tähistatud viitade, kollase märgistusega 

puudel ja kollaste lintidega. 

 

Kauksi oja matkarada 

Matkarada kulgeb läbi kauni männimetsa, loogeldes mööda Kauksi oja kaldaid, mis pakuvad 

kauneid vaateid.  

 

Rannapungerja tuletorn   

Rannapungerja külas samanimelise jõe suudmes asub 

1937 aastal ehitatud tuletorn. Tuletornil jalamil asuvalt 

vaateplatvormilt avaneb kaunis vaade Peipsi järvele ning 

rannamaastikule. Suvel korraldatakse juba traditsiooniks 

saanud Tuletorni kontserti. 

 

Järuska sild  

Rannapungerjalt jõekallast mööda põhjapoole sõites 

jõuad 4 km pärast Järuska sillale. See on ainulaadne, sest on ainus katusega sild terves Eestis. 

Omalaadne liimpuidust ehitis ühendab eneses nii insenerioskused, arhitektuurikunsti kui ka 

traditsioonilisi ehitustehnikaid. 

 

Mustvee on 1200 elanikuga Peipsi ranna suurim asula, kohalik rahvas nimetab Mustveed Peipsi 

pealinnaks. Järve kaldal asub rannapromenaad, kus saab jalutada ja avarat veevälja imetleda. 

Mustvee on viie kiriku linn, siin on luteri, õigeusu, ainuusu, vanausu ja baptisti kirik.  

 

Rajaküla vanausuliste palvemaja  

Raja vanausuliste koguduse vana pühakoda hävis II maailmasõjas, alles on vaid kellatorn. Uus 

palvela on avatud pühapäeviti kell 11-13 palvuste ajal ning muul ajal väljast poolt vaadeldav. 

 

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

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

