Sankt Peterburg
330 km

Helsinki
220 km

Peipsimaan
parhaat maut

Tallinn
180 km
Stockholm
510 km

EESTI

Peipsimaa
Tartu

Peipsimaan ruokapöytään kuuluu useiden eri
kulttuurien ruokaperinnettä
Riga
210 km

Nauti ruokaelämyksistä, joita Peipsimaan maut
tarjoavat
Peipsiveeren keittiö vaihtelee sesonkien mukaan.
Kalastus, puutarhan sato, marjat ja sienet ja
luonnollisesti se kuuluisa Peipsin sipuli!
Alueelle ovat tyypillisiä pasteijat ja talvella uunissa
haudutettu pataruoka

Vilnius
430 km
Berlin
1060 km

Vanhauskoisten sokeri, jota keitetään maidosta tai
kermasta ja sokerista
Samovaarilla valmistetun maitohorsmateen eli
Ivan-Tšain juominen
Alkuperäisten reseptien käyttö keittiössä ja
ruokaperinteen säilyttäminen

www.visitpeipsi.com
info@visitpeipsi.com
MTÜ Peipsimaa Turism

visit
estonia

Peipsimaa

Mitä tehdä Peipsimaalla kesällä?
Kalastus – Ongi Peipsijärvellä
Rantaloma – Nauti rantalomasta valkoisella
hiekkarannalla ja ui lämpimässä Peipsijärvessä

 Peipsimaa ulottuu Vasknarvasta Värskaan
 Peipsimaan sydän – Peipsijärvi
2

 3555 km – Euroopan neljänneksi suurin ja

Viron suurin järvi
 Peipsijärveen laskee 240 jokea ja puroa, mutta

sillä on vain yksi laskujoki – Narvajoki
 Pohjois-Euroopan kalarikkain järvi – 37 eri

kalalajia

Metsäloma – Retkeile kauniissa ja runsassatoisissa
metsissä tai soilla
Laivaretket – Auringonlaskun matka, retki
moottorilautalla tai romanttinen risteily
huvialuksella
Vesiurheilu Peipsijärvellä – Adrenaliinipitoinen
seikkailu tubing-renkaalla, lainelaudalla tai
vesisuksilla
Maan ja taivaan välissä – Kiipeile korkeuksissa
Peipsin alueen seikkailupuistoissa
Emajoen suursuo – Karpaloon veneellä tai
suokengillä

Peipsimaalla on Viron
monipuolisin kulttuurimaisema.
Peipsimaalla on Viron monipuolisin kulttuurimaisema.
Virolaiset talonpojat, venäläiset vanhauskoiset,
setukaiset, baltiansaksalaiset aateliset – kaikki he
ovat jättäneet oman jälkensä alueelle
Alatskivin linna – baltiansaksalaista perua

Mitä tehdä Peipsimaalla talvella?
Pilkkiminen - Pilkkiretki Peipsijärven jäällä
Moottorikelkkasafari - Viiletä moottorikelkalla
lumiaavikolla Peipsijärven jäällä
Potkukelkkaretki – Retki perheen kanssa Peipsin
rantaa pitkin potkukelkalla tai hiihtäen
Karakatitsasafari – Ajelu järven jäällä paikallisten
kalastajien itse rakentamilla kulkupeleillä
Lumikenkäretki – Tutustu kauniisiin rämeisiin
lumikenkäretkellä
Koiravaljakkoretki – Koiravaljakkoretki
Peipsiveeren luonnonsuojelualueella

Vanhauskoisten rukoushuoneet Peipsiveeren alueella
ja kulttuuria esittelevät museot eri puolilla
Peipsimaata
Setukaisten rahkajuusto eli sõir ja UNESCOn
aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon kuuluva
setukaisten runonlaulanta eli leelo
Kalevipojan tarinat, Kodaveren murre tai Juhan Liivin
tuotanto – yhtä ja samaa Peipsimaata

