Klienditeenindajad õppisid maakonda
tutvustama

Lisaks inimestele tutvustavad Valgamaa tähelepanuväärseid paiku sellel nädalal üles
pandavad kollased aknaraamid, mida tuleb maakonda viis. Üks aken asub Sangaste lossi
juures.
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Turismitöötajad jagasid majutusasutuste klienditeenindajatele infot, milliseid
vaatamisväärsusi turistidele soovitada. Omal moel tutvustavad maakonda ka peagi paika
saavad kollased aknaraamid.
«Just klienditeenindajad on need, kes turistidega esimesena kohtuvad. Seepärast ongi oluline,
et nad oskaksid tutvustada ja soovitada vaatamisväärsusi ning oleksid kursis üritustega,»
rõhutas Valgamaa arenguagentuuri turismiarenduskonsultant Kadi Ploom kokkusaamisel
Pühajärve puhkekeskuses.
Samuti peaks maakonda turistide silmis huvitavamaks muutma sel nädalal Valgamaal paika
saavad National Geographicu kollased aknad. Need tulevad Sangaste lossi juurde, Lüllemäele,
Barclay de Tolly mausoleumi, Otepääl kiriku ja linnamäe juurde ning Valga-Valka piirile.
Säravkollased raamid jutustavad erilistest paikadest Venemaa ja Läti ning Euroopa Liidu
piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm.

Tegevusi nii õhus kui vees
Turismiobjekte tutvustades keskenduti kolmele sihtgrupile: lastega pered, loodushuvilised
ning ajaloo- ja kultuurihuvilised.
Lastega peredele soovitas Ploom pakkuda välja külaskäigud Otepää seiklusparki, Cantervilla
mängumaale ning Pokumaale. «Seikluspargis on viis mänguliste elementidega rada ning
kuues, õhusõitudest koosnev,» tutvustas ta. Ujumishuvilistele soovitas konsultant
rannavalvega ujumiskohti, mida maakonnas on neli: Pühajärve rand, Pedeli jõgi Valgas ning
Vanamõisa ja Riiska järv Tõrvas.
Loodushuvilistele võiks Ploomi sõnul soovitada Karula rahvusparki. «Külastuskeskuse juures
on mänguväljak ja loodusrada, matkahuvilistele 3,5kilomeetrine Ähijärve õpperada,»
tutvustas Ploom. Tema sõnul pakub loodusesõbrale kindlasti huvi ka Hargla kandis asuv 24
meetri kõrgune Tellingumäe vaatetorn, mille jalamilt algavad 18kilomeetrine jalgrattarada
ning kahekilomeetrine jalgsirada – mõlemad korralikult viidastatud.
Samas lähedal on 60kilomeetrine Koiva puisniidu- ja pärandkultuurirada. Vaatamist väärib
Pühajärv ning uudistamist sealne
12 kilomeetri pikkune matkarada, mida saab läbida nii jalgsi kui rattaga. «Kindlasti soovitage
külastajatel ära käia Tehvandi suusahüppetorni 34 meetri kõrgusel vaateplatvormil ning
tutvuda spordikeskusega, kus asuvad matkarajad, palliplatsid, lasketiir ja disc-golfipark,» lisas
Ploom.
Kultuurihuvilised võiks tema sõnul külastada Valgas asuvat sõjamuuseumi.
Turistidele pakuvad konsultandi veendumuse kohaselt samuti huvi Eesti-Läti piir ja Valga
linna tekkelugu. «Tõrva kandis tasub ära käia Barclay de Tolly mausoleumis ja Taagepera
lossis, kus on ka Lõuna-Eesti suurim ja liigirikkaim vabaplaneeringuga lossipark. Samuti
väärib vaatamist Sangaste loss koos põneva pargiga.»
Omapärased vankrid
Kindlasti ei saa kultuurihuvilistele soovitamata jätta külaskäiku Otepää talispordimuuseumi.
Samuti linna lähistel Pilkusel asuvasse hobuvankrite muuseumi, kuhu saab minna ainult
ettetellimisel. «Saab näha vankreid, kaarikuid, saane ja nende tarvikuid. Ei puudu ka sõja-,
kiirabi- ega tuletõrjevanker,» rääkis Ploom.
Toomas Pärle OÜst Veetee Projekt lisas, et soovitustes on kahe silma vahele jäetud veega
seonduvad aktiivsed tegevused. «Emajõel ja Pühajärvel korraldan paadi- ja kanuumatku. See
on tegelikult suure sihtgrupiga tegevusvaldkond, kuid info levib väga visalt,» sõnas Pärle.
Maarja Paulus SAst Lõuna-Eesti Turism tutvustas atraktiivsemaid turismiobjekte Tartu-,
Põlva-, Võru-, Viljandi- ja Jõgevamaal ning jagas suviste Lõuna-Eesti ürituste kalenderid.
Sirje Lemmik, reporter
sirje.lemmik(at)ajaleht.ee

