Võrtsjärve võlud sügis-talvel
(3-päevane, toodet pakutakse ajavahemikul november – märts)

KIRJELDUS:
Esimene päev: Grupp (max 6-8 inimest) saabub õhtuks Kiviranna puhkemajja, kus neid ootab ees soe saun ja
õhtune mõnus äraolemine.
Teine päev - ekskursioon Võrtsjärve idakaldal. Kiviranna OÜ transport ja teejuht.
Tamme paljand, kus ootab ees väike jalutusretk. Kuni 8 m kõrgune Kesk-Devoni Aruküla lademe punase
liivakivi paljand on oluline rüükalakivististe leiukoht.
Kohaliku kaluripere külastus, kalaroogade maitsmine
Konnakülas leiame eest Viisikandle töötoa ja kohaliku kandlemeistri. Meistri juhendamisel õpivad osalejad ise
kannelt mängima ning saavad teada, mis imepill see kitannel on.
Kohvipaus, kohaliku veini degusteerimine
Õhtune vaba aeg
Kolmas päev
Võrtsjärve külastuskeskus Jõesuus, piirkonna loodus- ja kultuuriolude tutvustus, vaatetorn.
Meleski klaasimuuseum
Ärasõit

PAKKUJA: Kiviranna OÜ
PAKETI HIND 8-le: 730 EUR
Sh 2 ööd majutust koos sauna ja h/s-ga, kitandle töötuba ja kohaliku veini degusteerimist, kalaroogade
maitsmist, klaasimuuseumi külastust, transporti ekskursioonide ajal.

Kontakt:
jaanika@vortsjarv.ee
www.kiviranna.ee
Tel: +37 252 98561

The charms of Lake Võrtsjärv in late autumn
3-day package for 8 includes:
First day: The group (max 6–8 people) arrives at Kiviranna holiday house in the evening and is welcomed by a
hot sauna and a relaxing environment.
Second day: Tour of the east coast of Lake Võrtsjärv. Transport and tour guide by Kiviranna OÜ.
Tamme outcrop and a short walk. The up to 8-metre-high red sandstone outcrop of Aruküla from the Middle
Devonian ages is an important locality for rare fossils.
Visit to a local fishing family, tasting fish dishes. In Konnaküla we will find the Viisikandle workshop and a local
Estonian zither maker. He will teach the participants to play the Estonian zither and they will find out what
a kitannel is.
Coffee break, local wine tasting. Free time in the evening.
Third day: Lake Võrtsjärv Visitor Centre in Jõesuu, introduction to local nature and culture, watchtower.
Meleski glass museum.
Price: 730 €
Location: Võrtsjärv, Tartu and Viljandi Counties
Contact: www.kiviranna.ee

