EESTI-LÄTI

PIIRIÄÄRSETE
VAATETORNIDE TUUR

RÕUGE

Rõuge valla loodus ja maastik on väga
mitmekesised, mistõttu on sel piirkonnal oluline
koht Võrumaa puhke-, talispordi- ja turismiketis.
Rõuge vald on ka mitmes mõttes Eesti kõigekõige. Meil on Eesti ja Baltikumi kõige kõrgem
tipp Suur Munamägi, kõige sügavam veekogu
Rõuge Suurjärv, kõige lõunapoolsem punkt
Naha talu, kõige sügavam Hinni liivakivikanjon,
kõige liigestatuma kaldajoonega Kavadi järv
ja kõige pikem Rõuge ürgorg. Lisaks asub siin
Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav ainulaadne
kolmikpiiripunkt ja palju muud huvitavat. Meil
on põnevad piirkonnad, millel on rääkida oma
lugu: Haanimaa, Mehkamaa, Paganamaa,
Seitsmejärvemaa ja Missomaa.
Kogu seda ilu ja avarust saab nautida kolmest
vaatetornist, mis asuvad Suurel Munamäel,
Rõuge Ööbikuorus ja Paganamaal.
Tule Rõuge valda tornide tuurile!

ALŪKSNE

Juba Läti riigi algusaastatel asus Alūksne piirkonnas
marsruut, mida kutsuti Maliena Šveitsiks. 1935.
aastal välja antud Shelli reisijuhis on teekonda
läbi Māriņkalnsi ja Jaunlaicene Apekalnsi kirikuni
kirjeldatud kui ühte kaunimat Vidzeme piirkonnas.
Oma lugematute küngaste, ohtrate järvede,
ojakeste ja metsade tõttu on tegu Läti ühe
ilusaima piirkonnaga. Voimas Drusku (Korneti)
linnamägi, org ja selle põhjas olevad Korneti
järved on kindlasti üks Lätimaa silmapaistvamaid
jääaja moodustisi. Ja see kõik on lihtsasti leitav:
sõida Vidzeme maanteed mööda ning veidi
enne Eesti piiri oledki kohal.
Siit mitte kuigi kaugel on ka Baltimaade
kõrgeim koht Suur Munamägi. Võta väljakutse
vastu, külasta Alūksne piirkonda ja piiriäärseid
maastikulisi kohti!
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Suure Munamäe vaatetorn

Et jõuda Baltimaade kõrgeimasse tippu
Suurele Munamäele (kõrgus merepinnast
317,4 m), tuleb esmalt sõita mööda Haanja
kõrgustiku kurvilisi teid.
Vaatetorn sai valmis 1939. aastal, pärast
renoveerimist 1969. aastal on selle kõrgus
29,1 meetrit. Vaateplatvormile saab minna
mööda keerdtreppi või sõita klaasseintega
liftis.
Suure Munamäe vaatetorn on avatud
järgmistel aegadel:
Pääs vaatetorni maksab 2–6 eurot, lisainfo
www.suurmunamagi.ee.
Aadress: Haanja küla, Rõuge vald
GPS: 57.715150, 27.055358
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Paganamaa vaatetorn
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Korneti vaatetorn
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Dēliņkalnsi vaatetorn

Rõuge vaatetorn Pesapuu

Rõuge Pesapuu vaatetorni kõrgus on
30 meetrit (ülemine vaateplatvorm asub
27 m kõrgusel) ning välimuselt meenutab
ta kahe linnupesaga puud. Teose idee
autor on arhitekt Karmo Tõra.
Pesapuu torn pole pilkupüüdev ainult
päevasel ajal, vaid ka öösiti. Siis süttivad
torni tüve, vaateplatvormideks olevaid
„linnupesi” ja torni tippu kroonivat „kuldmuna”
valgustavad erivärvilised tuled. Lapsed
saavad ronida madalamale platvormile või
vaadelda vahvat valgusmängu eemalt.
Torni tipust avanevad maalilised vaated
Ööbikuorule ja kaunile Võrumaale.
Pesapuud saab külastada tasuta ja
ööpäev läbi.
Aadress: Tindi küla, Rõuge vald
GPS: 57.727640, 26.937395

Pesapuu 2
Haanja Suur
1 Munamägi
Rõuge
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27 meetri kõrgune vaatetorn asub KornetiPeļļi maastikukaitsealal. Drusku linnamäe
külastajad saavad siit nautida nii Alūksne
kui ka Haanja kõrgustiku kauneid vaateid
ning näha isegi Suurt Munamäge.
Korneti vaatetorni saab külastada tasuta ja
ööpäev läbi.
Aadress: Korneti, Veclaicene vald, Alūksne
kihelkond
GPS: 57.5901, 26.9433

Dēliņkalns on Alūksne kõrgustiku kõrgeim
küngas, mille absoluutne kõrgus on 271,5
meetrit ja suhteline kõrgus üle 70 meetri.
Mäe lõunapoolselt küljelt avaneb kaunis
vaade heinamaalappide ja metsadega
mosaiikmaastikule. Mäe tipus asub 27
meetri kõrgune vaatetorn.
Dēliņkalnsi vaatetorni saab külastada
tasuta ja ööpäev läbi.
Aadress: Dēliņkalns, Jaunlaicene vald,
Alūksne kihelkond
GPS: 57.542904, 26.942887
Sveiciens.

Torņu tūri
vēl uz ma
Torņu nos
Alūksne vaatetorn
vietu nosa
Vaatetorn asub Templimäe (Tempļa kalns)
glīi, varbū
pargis Alūksne järve kõrval. Torn on
mazākā f
37,8 meetri kõrgune, olles sellega Läti üks
kõrgemaid. Ülemise vaateplatvormini viib
153 astet.
1.
Torn on lahti 1.05– 31.10 iga päev (v.a
esmaspäev) kell 11.00–19.00
Sissepääs Templimäe parki maksab 2.
1 euro, vt ka www.visitaluksne.lv
GPS: 57.432780, 27.060064

4 Korneti
vaatetorn
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Fotod: Martin Mark, Kaisa Äärmaa, Alvits Grīvnieks, Māris Šļivka

EESTI

2015. aastal ehitati Raadi mäele uus
24 meetri kõrgune vaatetorn, millelt
avaneb suurepärane vaade Piiriorule,
sealsele nelja järvega järvedeahelikule ja
Lätimaa küngastele teisel pool järvi. Lätis
nimetatakse seda paika Peļļi oruks.
Torni läheduses on puhkekoht ja
vabaõhulava.
Paganamaa vaatetorni saab külastada
tasuta ja ööpäev läbi.
Aadress: Paganamaa küla, Rõuge vald
GPS: 57.586997, 26.837206
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6 Alūksne
Alūksne vaatetorn

Rõuge vallavalitsus

Alūksne turismiinfokeskus

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik
66201 Rõuge vald
+372 785 9312, +372 5565 0450
vald@rauge.ee | www.rauge.ee

Pils tn 25A, Alūksne, LV-4301
+371 6432 2804, +371 2913 0280,
+371 2544 2335
tic@aluksne.lv | www.visitaluksne.lv

