paistab silma omapäradega, mida
mujalt paigust üle Eesti ei leia. Olgu selleks ürgne
ja puutumatu loodus või traditsiooniline kultuur ja
elulaad, millest välja kasvamas uued põnevad algatused – Võrumaa on mitmes mõttes „kõige-kõige“!
kupliline maastik meelitab Baltimaade
kõrgeimate küngaste ning sügavaimate ja
selgemate järvedega, rääkimata pikimatest
jõgedest, võimsatest metsadest ning liigirohkusest. Suur Munamägi, Rõuge Suurjärv, Võhandu
jõgi, Tamme-Lauri tamm ja veel mitmed loodusobjektid toimivad kui piirkonna magnetid – justkui
siinse looduse kaubamärgid. Loodus hingab
Võrumaal omas rütmis: nelja aastaaja vaheldumises, külmades talvedes ja soojades suvedes.
kultuur ning kogukonnad hingavad
samuti omas rütmis. Võrokeste maad teatakse kui
tugevate juurtega kanti, mida iseloomustavad uma
kiil ja uma miil. Vana-Võrumaad ühendav kultuuriruum toob endiselt kokku külad ja kogukonnad.
Võru Instituudi käima lükatud omakeelne ajaleht
Uma Leht, võrukeelne laulupidu Uma Pido,
piirkonna toidutavasid tutvustav suurlaat Uma
Mekk, samuti suitsusauna traditsioonid, Võru
folkloorifestival, Võrumaa laulu- ja tantsupidu –
need on vaid väike osa omakeelsest kultuurielust.
peibutab üha enam noori ja peresid,
kes otsivad linnakära asemel rahulikumat kohta

elamiseks. Siinsel elul ongi teistmoodi tempo –
aigu om, nagu tavaks öelda. Uued kogukondlikud
algatused, näiteks „Tule maale!“ üleskutse, on
imet tegemas Misso kandis. Elu pulbitseb Sänna
Kultuurimõisa ümber ning paljudes teistes kogukondades Rõuges, Antslas, Urvastes, Mõnistes,
Haanjas, Vastseliinas ja mujal.
leiab muidki innovaatilisi lahendusi,
mis kinnitavad, et piiriäärse maakonna majanduselu edeneb. Võrumaa on Eestis esikohal mahetootjate arvu poolest. Edukalt on käima lükatud
Kagu-Eesti Puiduklaster ning puidutöötlemise ja
mööblitootmise kompetentsikeskus. Kahe välisriigiga piirneva maakonna tähtsust tõstavad
mitmed militaarobjektid ning tihe suhtlus naabrite
lätlaste ja venelastega.
jagub aktiivse puhkuse võimalusi
erineva vanuse ja huviga inimestele. Spordirahvas
hindab Haanja murdmaasuusaradu, kuid samahästi sobib Eesti kagunurka kutsuda orienteerujate kantsiks või motospordi mekaks. Mis veel?
Vastseliina Piiskopilinnus, Urvaste Liikluslinn,
Adrenalin Arena, Võru Katariina allee, Tamula
rannapromenaad, Jaaniraotu linnupark, Metsavenna talu, Metsamoori perepark, Pokumaa, Nõiariik…
Siin peitub imesid ja maagiat igale maitsele.

Müstiline Võrumaa kutsub!
www.visitvoru.ee
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