
  

Vee Matkad OÜ 
Peterburi tee 46, 
11415, Tallinn 
www.veematkad.ee 
Mob: +372 51 10 253 
E-mail: info@veematkad.ee 

HOL koostöökoolitus Emajõe Suursoos . 19.05.2011 
 
Ajakava: 

  14:00 – 14:30 Kogunemine Kavastus, ettevalmistus matkaks. Kerge eine. 

  14:30 -  18:00 Parvematk mööda Emajõge ja Peipsit  Kalli järve ”Ujuvkülla”. 

  18:00 – 19:00 Vaba aeg, võimalus sõita kanuudega ümbrust uurima. 

  19:00 - Saun, õhtusöök, pidu.  

  09:00 – 10:00 Hommikusöök ja ettevalmistus matkaks. 

  10:00 -  12:30 Tagasitee Kavastusse. 

 
Emajõest ja Suursoost ja matkast. Suur-Emajõgi on umbes 100 km pikk ning ainuke 
täies ulatuses laevatatav jõgi Eestis. Jõesängi laius on 40–100 m, jõe sügavus 2–4 m, 
kohati kuni 10 m; voolu kiirus on 3,7 km/h.  Emajõe Suursoo on üks suuremaid 
soostike Eestis, ainulaadseks teeb ta asjaolu, et tegemist on deltasoostikuga. Siin on 
80 soosaart ning 8 tumedaveelist järve, mis on omavahel ühendatud ja millest 
suurimad on Koosa, Kalli ja Leego. Aastaringselt elab sellel pea Tallinna linna 
suurusel alal 4 – 5 inimest. Emajõe Suursoo jõgedel ja järvestikul orienteerumine on 
veematkajale tõeline pähkel.  
Omaette vaatamisväärsuseks Praaga asula, kuhu pääseb vaid mööda veeteed. 
Kui Peipsil ei ole ülearu kõrgeid laineid siis teeme ka pea 5 kilomeetrise ringi Järvel.  
 
Matkaparv on 8 m pikk ja 3,5 m lai 15 hj päramootoriga varustatud stabiilne ja 
kergesti juhitav uppumatu pontoonkatamaraan 8 - 12 inimesele. Vajadusel  mahub 
parvele magama 5 – 6 inimest. Parv on varustatud nõutavate päästevahenditega kõigi 
matkajate jaoks ja on seega mõistliku matkaja jaoks igati turvaline matkavahend. 
Mugavaks äraolemiseks iga ilmaga on parvel telk ja mitmed panipaigad. 
Navigatsioonivahenditest kuuluvad parve standardvarustusse piirkonna detailne kaart. 
NB! Parve juhite te ise. 

 
Parvemaja: Ainulaadne majutus, peo-ja seminari  koht Eestis.  
Kompleks koosneb kahest parvest. Esimesel neist asub nõupidamise ja peo ning 
ööbimiskoht kuni 25 inimesele. Teisel saun , wc ja piknikuplats ja ööbimiskohad 6 
inimesele. Parvemaja on eelkõige unikaalne oma asukoha tõttu, mis on valitav 
sõltuvalt vee- ja ilmastikuoludest.  
Sügisest 2004 asub küla Kalli järve suudmes, mis jääb umbes 45 minutise parvesõidu 
kaugusele Emajõest. 
Parvemaja pakub eelkõige võimaluse täielikuks keskkonnavahetuseks. Tsivilisatsiooni 
olemasolust annavad tunnistust ainult silmapiiril paistvad mobiilimastid. Unustamatud 
on sookülas õhtud ja varased hommikutunnid. Ümbruskonnaga tutvumiseks on teie 
käsutuses viis kanuud. 
 
 
 
 
 
 

 

 



   

Varustus, menüü ja hinnad. 
 
Varustus: Riietuse valiku jätaks teie otsustada, kuid oma kogemustest teame, et ööd 
võivad Emajõel olla jahedad isegi kesksuvel. Seega nii kampsun kui  jope kuluvad 
marjaks. Samas võib olla 25 kraadi sooja aga…. 
Kindlasti võiks matkalisel kaasas olla päevituskreem ja igaks juhuks ka midagi 
sääskede peletamiseks. 
Kindlasti tuleb võtta kaasa magamiskott ja saunalina. 
 
 
 
Menüü:  
 

Lõunasöök: Supp, leib. 

Õhtusöök: Praad, salat, leib, sai, morss kohvi.  

Suitsukala: Saab siis kui kohalikul kaluril on kala. Tõenäosus nii 70%. 

Hommikusöök: Kohv, võileivad, pannkoogid. 

 
 
 
 
Hinnad: 
 

Matk, Parvemaja:    1 469.- EUR  ( 3 matkaparve, parvemaja, saun, kanuud, 
sõudepaat, matkajuht, generaator, kütus, päästevahendid.) 

Toitlustus:       450.- EUR  ( l/s, õ/s, h/s) 

Summa:    1 919.- EUR 

Hind Teile:    1 690.- EUR ( Nädala sisene soodustus) 

Käibemaks:       338.- EUR 

Kokku:    2 028.- EUR 

 
Hinnakalkulatsiooni aluseks on grupi suurus kuni 36 inimest. 
Pakkumine ei sisalda alkohoolseid jooke! 
Suitsukala ei sisaldu pakkumise hinnas, kuid juhul kui kala siiski saab, ei lisandu selle 
eest Teile täiendavaid kulusid. 
 
 

 
 
Lugupidamisega: 
Raul Leemets 
 

 

 


