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Pihkvamaa on alati inimesi juurde tõmmanud. Siia tullakse puhkama 
aastaringselt ja laiast maailmast. Ja iga inimene kes on kunagi 
siin iidsel maal viibinud, tahab kindlasti veelkord tagasi tulla, sest 
Pihkvamaa ajalugu ja kultuur on omapärane ja mitmekesine, ning 
neid ei ole võimalik tunda ühe külastamise jooksul. 
Pihkva oblast asub Loode-Venemaal ning selle naabermaad on kolm 
riiki: Valgevenemaa, Läti ja Eesti. 

Meie juurde saab tulla:
autoga: Moskvast - 8 tundi; 
Peterburist – 4 tundi
bussiga: Moskvast - 15 tundi; 
Peterburist – 5 tundi 50 min.. 
rongiga: Moskvast - 12 tundi; 
Peterburist – 6 tundi.
Pihkva linnani on

•     Moskvast - 689 km. 
•     Peterburist - 280 km.
•     Riiast - 300 km.
•     Tallinnast - 360 km.
•     Stokholmist - 860 km.
•     Helsingist - 700 km.
•     Berliinist - 1200 km.
•     Brüsselist - 1740 km.  

Tere tulemast!
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Pihkvamaa ajaloolist tähtsust 
on raske üle hinnata. Siin iidse 
Venemaa loode piirimaal sai 
noma alguse vene omariiklus. 
Siin oli sündinud Pihkva veetše 
(rahva koosolek), mis hakkas 
rajama Vememaa demokraatia 
aluseid.   
Siia, iidsesse Irboskasse oli 
tulnud valitsema Truvor – 
üks kolmest varjaagist, kelle 
nimedega on seotud valitseva 
vürstide dünastia algus. 
Pihkva oli esimest korda 
mainutud Vanades Kroonikades 
903 aastal, ning see lugu 
on seotud Kiievi vürst Igori 
abiellumisega Pihkva naisega 
kelle nimi oli Olga, ja kellest 
hiljem sai pühak – apostlite 
samaväärne vürstinna. Aja 
jooksul legendid on sidunud 
Olga nime vastupidi meie linna 
tekkimisega: ühe vanaloo järgi 
Olga nägi kolm valguskiirt, mis 
näitasid taevast kohta  jõgede 
Velikaja ja Pskova kokkuvoolu 
juures, kus praegu asubki 
Pihkva linna ajalooline keskus. 
Neid kiiri nähes hõiskas Olga: 
„Siia rajatakse Püha Kolmainu 
pühakoda ja linn on suur, kuulus 
ning külluslik!..“  
Pihkva linn on alati asunud 
kaubateede ristumiskohal, see 
oli avatud värav Venemaale 

Venemaa algab siin!
väkismaa kaupmeeste jaoks, see 
oli Hansalinnade Liidu tähtis 
partner. Iga aastaga Pihkva on 
kasvanud ja arenenud, mitme 
sajandi jooksul oli ta isegi vägev 
riigi staatusega linn - Pihkva 
Veetše Vabariik. 1510 aastal 
Pihkva liideti Moskvaga ja sai 
Vene riigi liikmeks, ning selleks 
ajaks oli Pihkva praktiliselt 
sama suur ja rikkas linn nagu 
praegume Venemaa pealinn. 
Pihkvamaa on tuhedalt 
seotud ajalooga. Pihkva linna 
raudteejaamas loobus troonist 
Venemaa viimane imperaator 
Nikolai II, sellega sai lõpu Vene 
Keisririigi ajalugu. Samal ajal 
siin Pihkvas valmistas Vladimir 
Lenin revolutsiooni ajalehe 
„Iskra“ („Säde“) väljaandeid, ning 
siin Pihkva lähedal esimestes 
lahingutes keisri väeosadega 
oli sündinud legendaarne 
Punane armee... Siin lõid oma 
teiseid kuulsad geeniused ning 
arenesid unikaalsed, omapärased 
Pihkva rajamiskunsti ja 
ikoolimaalikunsti koolid...
Külastage Pihkva oblast – 
tutvuge selle rikkaliku ajalooga!

Pihkva linna nimetusel on soome-ugri juured, ning see tähendab 
„pigivesi“.



Pihkva on unikaalne kindluslinn, 
Venemaa eelpost lääne piirimaal. 
Sajand-sajandilt siin ehitati 
juurde uued kaitsemüüride 
rõngad – neid oli kokku viis. 
Nende üldine pikkus moodustab 
9,5 kilomeetrit. Samasugust 
kindlust ei olnud tollel ajal 
kusagil Euroopas!
Väga võimas ja mõjukas on 
Pihkva kindluse suurim torn 
– Pokrovskaja torn. Euroopa 
tornide seast on raske leida torni, 
mis oleks sama võimas nagu 
meie torn: selle ümbermõõdu 
pikkus moodustab 90 meetrit, 
torni kõrgus on ule 50 meetri, 
nind müüride paksus on torni 
aluse juures umbes 6 meetrit.

Mitte asjata Pihkva oma võimsate 
tornidega ja linnamüüridega, 
kavalate fortifikatsiooni 

Euroopa kõige pikem kindlus

Pihkva linna kõige pikem ümberpiiramine kestis 6 kuud 1581 aastal. 
Kuid poola-leedu kuninga Stefan Batori sõjavägi ei saanud meie linna 

vallutada.

saladustega oli üks parimaid 
Euroopa kindluseid: selle 
müürida all said lüüa Euroopa 
parimad armeed. Ning Pihkva 
linnakindlus ei olnud kunagi (!) 
vallutatud ümberpiiramisega või 
ausas lahingus, vaatamata sellele, 
et linna keskaja ajaloo jooksul 
ühe kolmandiku aastaid võtsid 
sõjad ja lahingud.
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Irboska on üks iidne vene 
linn. Selle linnaga on seotud 
Kroonikas mainitud lugu kolme 
viikingutest venna saabumisega 
Venemaale – vennade nimed 
olid Rürik, Sineus ja Truvor. 
Nende eesmärk oli saada 
Venemaa valitsejateks ja asutada 
suurte vürstide valitsejasugu, 
millest tulid Venemaa vürstid 
kuni XVI sajandini. Vastavalt 
sellele legendile, Truvor hakkas 
valitsema just Irboskas.
See linn oli esimene kindlus 
mis oli vaenlaste teel vene riigi 
piiril, Irboskat rünnati ja piirati 
ümber palju kordi. Seepärast 

Raudne linn

2012 aastal pidas Irboska oma 1150-aastast juubelit. Vene Föderatsiooni 
presidendi käskkirja alusel sai see pidutsemine riikliku staatuse.

Irboska oli linnade hulgas, 
milles rajati esimesed kivist 
fortifikatsiooniehitused: tornid 
ja müürid. Kindluse asukoht oli 
väga soodne ning selle müürid 
olid nii juurdepääsematud, et 
Euroopa kroonikates Irboska 
linna nimetati „Raudseks 
linnaks“.
Tänapäevil Irboska kindluse 
unikaalses ansamblis on 
hästi säilitatud müüride, 
tornide ja spetsiaalsete 
kaitsekonstriktsioonide 
fragmendid, ning samuti Püha 
Nikolai kirik, mis oli rajatud XVI 
sajandil.

Irboskas asuvad maailmakuulsad 
Slaavi veeallikad, millel on 
imeline võud - nende vesi ravib 
haigusi, toob õnne, edu ja 
armastust.
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Elav ajalugu 

Täpne informatsioon festivaalida ja muude huvitavate ürituste kohta 
on interneti leheküljel www.tourism.pskov.ru

Pihkvamaa sai lemmikkohaks 
igasuguste rahvusvaheliste 
ajaloo- ja folkloorifestivalite 
korraldamiseks. Mõned nendest 
festivalidest said aja jooksul 
traditsioonilisteks.

Festival „Železvõi grad“ (Raudne 
Linn), mida korraldatakse Vanas 
Irboskas igal aastal augustis, 
annad võimaluse sukelduma 
keskaja sõjaväelinna ellu, näha 
vene sõdurite ja Euroopa rüütlide 
lahinguid, Irboska kindluse 
rünnakut ja põnevaid rüütlide 
turniire. 

Samuti igal aastal juuni kuus 
toimub Irboskas festival 
„Isaborg“, millele tulevad 
kokku tuhanded inimest, 
siis igaüks saab harjutada 
lahingulaskmist, katsuda oma 
käega valmistada keskaja relvi 
või lihtsalt küpsetada leiba vana 
vene retsepti järgi, ning samuti 
nautida keskaja autentseid 
toitude maitset.

Maailmakuulsa Aleksandr 
Nevski ja Liivi rüütlide 
Jäälahingu rekonstruktsiooni, 
mis toimus Peipsi järve jääl,  
korraldatakse iga aasta aprilli 
kuus Samolva küla Oudova 
rajoonis. See ajalooline koht 
aitab rekonstruktsiooni vaatajail 
tunda, et nemad on ka kuulsa 
1242 lahingu tunnistajad
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Kui me räägime Pihkva oblasti 
„koha geeniuste“ kohta, 
kõigepealt tulevad meelde 
Puškini Mäed, kus oma mõisas 
imeilusete loodese maastikute 
maal elas ja lõi oma luuletusi 
suur vene luuletaja Aleksandr 
Puškin. Ta oli siin elanud mitu 
aastat – oma nooruse aastad ja 
pagenduse aastad – siin ta valis 
endale ka matmiskoha.

Inspiratsioonide maa: meie kiha geeniused

Pihkvamaa inspireeris ka kunstnikke. Nii, kuulus XIX sajandi 
maalikunstnik Karl Brüllov maalis oma tuntud lõuendi „Pihkva linna 

ümberpiiramine poola kuningas Stefan Batori poolt 1581 aastal»

Oma Pihkva suguvõsa 
mõisades lõid oma muusikalisi 
meistriteoseid ka kaks viiest 
tuntud heliloojate loomingulise 
ühingu („Jõulise Mütsaka“) 
liikmet Modest Musorgski 
ja Nikolai Rimski-Korsakov. 
Tundud, et nende mõisad 
säilitavad seni nende heliloojate 
imeiluste meloodiate kauget kaja.

Pihkvamaaga on samuti seotud 
Venemaa peamine ajaloolone, 
historiosoofiline ja poliitiline 
idee: „Moskva on kolmas Rooma“, 
mis on mõjunud tugevasti Vene 
riigi poliitikat paljude sajandite 
jooksul. Selle idee lausestas 
oma läkitustel Meie Lunastaja 
Jeliazarovo kloostri munk nestor 
Filofei.

Pihkva ja Pihkvamaa on 
tähtis koht ka Venemaa 
kirjanduse ajaloos: neid kohti 
on kirjendanud paljud kuuldas 
autorid, ning nende seas on 
Aleksandr Puškin, Fjodor 
Dostijevski, Saša Tšornõi, 
Veniamin Kaverin, Jevgeni 
Jevtušenko ning samuti kaks 
Nobeli auhinna laureaati – Ivan 
Bunin ja Iosif Brodski... 
Tundke nende kohtade imelist 
loomingueneetgiat!
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Suure luuletaja pelgupaik 

Puškiniga seotud kohtades saab tellida ekskursioone Teadus- ja 
Kultuurikeskuses aadressil: Puškini Mäed, Novorževskaja tänav, 21 või 

telefondeil +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09, www.pushkin.ellink.ru

Puškini Mäed on üks Venemaa 
nurk mis on innustatud suure 
vene luuletaja Aleksandr Sergei 
p. Puškini  geeniusega.  See on 
laiali tuntud looduse hurmava ilu 
poolest ja poeetilise magnetismi 
pooolest. See on koht mida 
inimesed külastavad  erilise 
hingehabinaga. 

Puškini suguvõsa mõisamaa 
on Mihhailovskoje küla koos 
selle kummis sildadega, kus 
luuletaja armastas jalutada, suure 
tuuleveskiga, viljapuuaiaga, 
luuletaja lapsehoidja majakesega 
ja majaga kus luuletaja ise on 
kunagi elanud, tänapäevil nad 
näevad välja peaaegu täpselt nii 
nagu nad olid Puškini ajal.

Kui te külastate Puškiniga 
seotud kohti, on vajalik vaadata 
ka A.S. Puškini esivanemate  

Gannibalide suguvõsa mõisamaja 
– Petrovskoje,  ja veel ühte mõisa 
kus elasid luuletaja sõprad 
Osipovid-Vulfid, see koht sai talle 
teiseks koduks ka Mihhailovskoje 
pagenduse perioodil. Trigorskoje 
külas igalpool elab romaani 
„Jevgeni Onegin“ vaim: siin 
asuvad Onegini pink, üksildane 
tamm, millest ja kirjutas, ja 
Tatjana allee. 

Aga Bugrovo külas igaüks saab 
tunda Puškini aja küla ja selle 
elanikkude elu. Siin on olemas 
saun mida köetakse „mustaks“, 
viljapeksuplats rehega, ait, 
vahelik ja hobusetall. Vesiveski 
muuseumis kütkestav veskimees 
mängib teile balalaikat ja aitab 
teil jahvatada teri ning te võtate 
kaasa jahukotikese pikaks 
mälestuseks.
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Pihkvamaa on alati 
olnud õigeusu kloostrite 
koondumiskoht. Hetkel on 
regioonis kaheksa tegutsevat 
kloostrit, lisaks nendele on veel 
mitmed kloostrid mis ei tegutse 
kuid on avatud turistidele. 
Need kõik paiknevad alati 
maalilistes kohtades ning on 
suurepärased arhitektuurilised ja 
ajaloolised mälestised. Ka nendes 
kloostrides tõeline vaimulik elu 
on aktiivselt taassündimas.
Meie Issanda Muutmise nimeline 
Miroža klooster mis asub 
Pihkvas on esimene munkade 
varjupaik ning üks vanemaid 

Õigeusu häll 

Pihkva Kremlis asub turismifirma kontor, mis korraldab 
palverändajate tuure. Selle nimetus on „Vertograd“ ning 

kontaktandmed on:   tel.: +7 (8112) 72-05-32, faks: +7 (8112) 72-71-66, 
www.pskov-palomnik.ru

arhitektuurmälestis meie linnas: 
see oli asutatud 1156 aastal. See 
klooster on tuntud unikaalsete 
XII sajandi freskote poolest, 
asjatundjad võrdlevad need 
Itaalia Renessamsi meistrite 
parimate šedöövritega. Freskod, 
mille säilivus on tänapäevaks 
80%, katavad kõik pühakoja 
seinad põrandast kuplini, need 
kujutavad ennast Püha Ajaloo 
sündmuste esitust. Freskosid 
saab ka nautida Püha Jumalaema 
Sünni pühakojas (XIV 
sajand), mis asub Snetogorski 
nunnakloostris mis asub samuti 
Pihkva äärelinnas.  
Meie Lunastaja Jeleazarovo 
Kloostris mis asub Pihkva 
lähistel, säilitatakse XIV sajandi 
unikaalne ikoon „Meie Jumal 
Kõigeväeline“. See klooster on 
laiali tuntud ka sellepärast, et sii 
elas nestor Filofei kes sõnastas 
kontseptsiooni „Moskva on 
kolmas Rooma“.
Puškini Mägedes Svjatogorski 
Püha Maarja Taevaminemise 
kloostris asub luuleteja 
Aleksandr Puškini matmiskoht ja 
Gannibalide-Puškinite nekropol.
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Õigeusu kristlaste palverändajate 
poolt eriti külastatav koht 
on Petseri Püha Jumalaema 
Taevaminemise klooster. Selle 
ajaloo katab üle viie sajandi, ning 
see algas väikesest pühakohas, 
mis oli ehitatud koopas, kloostri 
keskel asuvad laiali tuntud 
„Jumala poolt antud“ karsti- ja 
liivakoopad.
Püha Jumalaema Taevaminemise 
klooster on vaimulik ja 
kultuurikeskus, see on üks 
suuremaid Venemaa munkade 
kloostreid, millel on järjekestev 
mitmesajandipikune ajalugu ja 
XVI-XIX sajandite ajalooline ja 
arhitektuuriansambel.
Kloostri kompaktsel alal 
paiknevad 11 kirikut, mõned 
neist on „varjatud“ maa alla, suur 

Jumala pool antud koopad 

Kloostri peamine kirikupüha on Püha Jumalaema Taevaminemise päev 
– 28. august.  Sellel päeval pannakse maha mitmemeetrine lilledest vaip, 

korraldatakse ristikäiku ja katedraalis toimub pidulik jumalateenistus.

munkade eluhoone, käärkamber, 
kloostri raamatukogu, 
kloostriülema elumaja ja suur 
kloostriaed.
Kloostri nekropolisse, mis 
asub koobastes ja kus alati 
säilitatakse pidevat õhuniiskust 
ja õhutemperatuuri – umbes 
0 kraadi, on maetud üle 
kümne tuhande inimese – 
kloostri vennad, ajalooliste 
sündmuste kangelased, 
nimekad sõjaväelased ja tuntud 
riigitegelased. Siin leidsid rahu 
kuulsate vene perekondade 
liikmed.
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Praktiliselt igla Pihkvamaa 
väikesel linnal või asulal on oma 
„vürts“ ja kordamatus. Ja iga neist 
tegi oma panuse regiooni kultuuri 
ja ajalukku.    
Velikije Luki on elanike arvu 
poolest teine linn pärast Pihkva, 
seal on ka vägevad ja omapärased 
fortifikatsioonikindlustused, mis 
on alati kaitsnud linna vaenlaste 
kallaletungide eest XII - XVIII 
sajandil. Vägeva linna kaitsemüüri 
jäänused on säilitud ka Oudova 
linnas. Siin aeg on säästanud 
kesklinna selle XIX – XX sajandi 
kivimajadega.
Porhovi linnas, mis oli asutatud 
1239 aastal Aleksander Nevski 
poolt Novgorodi vürstkonna 
kaitsesüsteemi osana, on samuti 
säilitatud vallutamatu kindlus, 
mis on mitu korda kaitsnud linna 
sakslaste ja leedulaste rünnakute 
eest.
Sebeži linna suur kaunistus on 
Püha Kolmainu katedraal, XVII 
sajandi arhitektuurimälestis 
rajatud baroki laadis, mis on 
väga haruldane võrreldes Pihkva 
arhitektuuristiiliga. Kuid linna 
sümboliks jääb XIX sajandi Jumala 
Sündimise katedraali kellatorn.

Gardarika*

Gardarika on vana Muinasvene riigi Skandinaavia nimetus, millest 
viikingud teadsid juba keskajal. See sõna tähendab skandinaavia 

keeles „linnade riik“.
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Ostrov on üks Venemaa 
muinaslinn, mille süda on väike 
saareke Velikaja jõe kahe jõeharu 
vahel. Selle saare peal asub iidne 
kivikindlus, mis sai nime „Ostrov“ 
(„Saar“), kindlus tekkis umbes XIII 
sajandi keskel, ning sai aja jooksul 
Pihkva linna „lõuna kilbiks“.
Ostrovi linnas on seni säilitud 
unikaalsed ja omapärased 
ahelsillad üle Velikaja jõe, mis 
olid ehitatud 1853. aastal. Nende 
ahelsildade avamistseremooniast 
võttis osa Venemaa tsar Nikolai I 
isiklikult.  

Ostrovis asuval Pihkva oblasti 
Ajaloo- ja Sõjamuuseumi 
ekspositsioonil on samuti 
suur ajalooline väärtus. Selle 
eksponaatide hulgas on 

Lõuna kilp  

Ostrovi linna mitme kilometri kaugusel maalilise Gorohhovoje järve kaldal 
asub spordi+ ja tervenduskeskus „Junost“ („Noorus“), see on mugav 

pukkebaas. 

ainulaadsed asjad ja dokumendid 
alljärgmistel teemadel:  
• Ostrovi linna haridus ja areng
• Kodumaa loodus
• Automototehnika
• Teleraadioaparatuur
• Samovarid ja teenõod
• Suur Isamaa Sõda

2009  aastal avati muuseumi 
filiaal: „Mälestuskompleks „Stalini 
Liin“ 
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Pihkva oblasti maaturism – see 
on neitsilik Põhjamaa loodus 
ja puutumatu ilu, vaikus ja 
rahu, talupojade eluolu hubane 
ja ruttamatu atmosfäär, keha 
ja hinge puhastamine ja see 
imeline tunne, et oled täiesti 
ilusa looduse väike osake. 
Külalistel on võimalik veeta mitu 
päeva imeilusas ja maalilises 
küla keskkonnas, nautida 
rahvakultuuri ja kindlasti 
maitsta armastusega valmistatud 
sisemaa toitu – see kõik teeb teie 
puhkust talu keskkonnas väga 
ainulaadseks ja meeldivaks.
Erinevates kohtades asuvates 
taludes külalised saavad küla 
inimeste elu lahutamatu osaks 
– värskelt niidetud heinalõhn, 
puhas ja karge jõeäärne jahedus, 
metse saladuslik pimedus, 

Talupojade elukord 

Te võite saada rohkem informatsiooni maaturismi objektide kohta 
interneti leheküljel  www.tourism.pskov.ru.

ilusad linnulaulud,  mesilaste 
sumin ja heinaritsikate põrin on 
tõeline rahu külaliste kehadele ja 
hingedele.
 Siin teile pakutakse 
degusteerimiseks erinevaid 
sorte mett koos kasemahlaga, 
taimetega teed, pohlakompotti, 
värskeid jõhvikaid, teil on 
võimalus maitsta kuuma 
värskelt vene ahjus küpsetatud 
aromaatset leiba, teid õpetatakse 
talunikke igapäevase elu targat 
kunsti – kuidas lehma või 
kitsa ära lüpsta, kuidas püüda 
kala, orienteeruda igasugustes 
ravitaimetes ja jälgida loomade 
kombeid. 
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Puškini mägedes asuva A.S. 
Puškini mõisamajast lähedal 
asub väike loomaaed „Zoograd“, 
mille omanikud on kohalikud 
elanikud, kes kasvatavad aafrika 
laanalinde, kes ülsegi ei karda 
Venemaa külma talveilma! Talu 
külaliste lemmik on Austraaliast 
saabunud jaanalinnupoeg Kuzja. 
Kuzja ei karda inimesi ja võtab 
külaliste käest majustusi, mida 
nad talle heameelega pakuvad.
Talus kasvatatakse ka faasaneid, 
kanasid, paabulinde ja muid 
haruldasi lindude liike. 
Naabrimaa külade elanikud 
toovad siia loomi, kes said 
vigastusi metsikus looduses või 
jahimeeste pärast. Seega juhtus 
nii, et talus hakkasid elama karu, 
hunt, põder, metskits, ühe tiivaga 

Jaanalinnud külmal Venemaal 

«Zoograd» asub Puškini Mägedes – maanteel Bugrovo poole 
pöördekoha vastas,  «Lindude hoovikene» on Vaulini Mägede rajoonis, 

«Raždolje küla» aadress on Zonalnoje maantee maja 48

luik, ühe jalaga must-toonekurg 
ja palju muid loomi. 
Jaanalinnud, faasanid, 
paabulinnud ja eksootilised 
kanakesed elavad samuti Pihkva 
linna lähedal Vaulini Mägede 
rajoonis „Linnude hoovikese“ 
territooriumil, ning Aševo alevis 
mis asub Bežanitsi rajoonis. 
Aševo talus elavad peale 
jaanalindude muud erinevad 
eksootilised loomad.
Aga Raždolje külas, kui vanemad 
naudivad kalapüüki, väikesed 
külastajad ka ei tunne igavust: 
neid lõbustavad talu koduloomad 
– kitsed, lambad, kanade 
haruldavad liigid, ning jälle 
jaanalinnud, kes käituvad väga 
sõbralikult oma külalistega.
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Perekonna puhkus 

Lapsed ja nende vanemad naudivad väga lasterongiga sõitu Pihkva 
Kremlist mööda Velikaja jõe kaldapealset.

Pihkvamaa on parim koht kogu 
perekonna puhkuseks, sest ida 
perekonna liige saab leida endale 
mingit tegevust vastavalt oma 
maitsele. Ja peale selle ühendada 
meeldivat ja kasulikku – külastada 
huvitavaid ajaloolili objekte, 
teada saada rohkem Pihkvamaa 
kohta, ning samaj ajal saada 
rahulduse laevaekskursioonist 
mööda Velikaja jõgi, püüda kala 
metsajärve ääres, külastada 
laanalindude talu või maitsta 
värsket mett „Mesitalukeses“. 
Pihkva oblast on samuti kuulus 
koht oma puhke- ja raviasutuste 
poolest – Porhovi rajoonis asuv 
kuurort „Hilovo“ ja Pihkva 
rajoonis asuv samatoorium 

Tšerjohha raikinevad imeilustes 
kohtades, need on tuntud 
oma ravimuda roolest, aga 
sanatooriumis „Helesinised 
Järved“ on unikaalsed 
meneraalvee allikad.
Ratsaekskursioonid mööda Vana 
Irboska orusid ja Pihkva ümbruses 
ka pakuvad palju rõõmu nii lastale 
kui ka täiskasvanutele.
Isegi lühiajaline puhkus 
Pihkvamaa looduse rüpes aitab 
teil taastada oma elujõudu ja 
annad eneergiat järgnevaks 
tööaastaks.
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Aktiivne puhkus võob 
pakkuda häid lisavõimalusi 
teie Pihkva linnas ja oblastis 
viibimisprorrammi juurde.
Hobuse seljas ratsutamine on 
ideaalne puhkus kaasaaegse 
inimese jaoks. See pakub palju 
tõelist naudingu ja on tervisele 
väga kasulik. Me korraldame 
teile ratsaretke Vana Irboska 
maalilistes orgudes, Pihkva järve 
ääres Petški küla lähistel, mööda 
krahv Apraksini pärusmaad 
mis asub Petseri rajoonis, 
ning sõita hobustega Pihkva 
linna ümbruses. Ratsaretki 
on väimalik korraldada igal 
aastaajal, nii suval kui ka talvel, 
ning igas vanuses.
Kui te armastate 
mäesuusatamist, teie kasutusel 
on spetsiaalselt seadmestatud 
mäesuusatamise nõlvad Malõ 
orus ja Vašina Mäel, kus te võite 
katsuda oma suusatamis- ja 
kelgutamis oskusi, ning katsuda 
lumelauasõitu.
Ostrovi rajoonis asub puhke- ja 
spordibaas „Junost“ (Noorus), kus 
Vene Föderatsiooni suusaspordi 
ja laskesuusatamise meeskonnad 
trennivad rahvusvahelisteks 
võistlusteks, siin toimuvad suvel 
laskesuusatamise suusarolleridel 
Maailmakarika etapid. 
Suusarolleri raja pikkus on 7 

Aktiivne puhkus 

Beloje (Valge) järvel Pustoška rajoonis toimuvad igaastased 
sukeldajate ja allvee jahimeeste festivalid.

kilomeetrit, ning selle spoordiaja 
huvilistele pakutavad trenni- ja 
majutustingimused on vastavalt 
maailma standartidele.
Pihkva oblasti turismibaasid 
pakkuvad palju erinevaid 
võimalusi meeldivaks 
ajaveetmiseks – suvel saab 
sõita veeratastega, paadiga, 
kaatriga või katamaraaniga, 
samuti jälgrattaga, rullussudega 
voi rull-lauaga. Talval teie 
kasutusel on lumekulgurid, 
suusad ja uisud. Külalistel on ka 
sukeldumise võimalus: Pihkva ja 
Peipse järveda allvee maailm on 
äärmiselt omapärane ja rikas.
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Largalia on muistne läti maaala, 
mis võtab umbes Lätimaa ühe 
neljandikku Latgalias elab 
umbes üks kolmandik Lätimaa 
elanikukonda. Ajalooliselt 
Latgalia oli Lätimaa territooriumi 
osa, mis asus Daugava jõest 
idapool, see oli maa liivide hõimu 
piiridest kuni slaavi asulate 
piirini.
Latgaliat ei ole ilmaasjata 
nimetatakse „Helesiniste järvede 
maanurgaks“. Latgalias asuvad 
Lätimaa kõige suurem järv – 
Lubanas (82,1 ruutmeetrit), ja 
kõige sügavam järv – Dridzis 
(maksimaalne sügavus 63 
meetrit), mis on ka sügavaib 
järv Läänemere maades, 

Latgalia

www.visitlatgale.com

teine suuruselt järv Razna 
asub Rezekne linna lähedal. 
Unikaalne looduskaitseala on 
Ežezersi järv, milles paiknevad 
36 saarekest, aga paljudes 
legendides mainitud Tšertok järv 
on tuntud omapärase veevärvi 
poolest.
Latgalia oma maaliliste 
loodusega tervitab külalisi 
idal aastaajal: siin on 
kingulised mosaiigisarnased 
maastikud arvukate järvedega, 
metsadega ja küngastega, 
siin on ka geoloogilised 
objektid – hiigelsuured 
põllukivid (kõige suurem kivi 
Latgalias asub Nitsgales (130 
kantmeetrit)), jäärakud ja 
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järsakud. Latgalia ajalooliseks ja 
kultuurimaastikuks maastikuks 
on tüüpilised rajatud ristid 
teede serval, valged pühakodade 
tornid männipalude kohal, 
linnused, mõisad ja lossid. Siin 
asub maailmas laiali kuulus 
katolitsismi pühakoda – Angloni 
linns asuv Angloni basiilika, 
mida aga aasta külastavad 
tuhanded palverändajaid linna 
ümbrusest ja kaugemalt.

Latgalis pottseppade 
keraamilised esemed – 
kannud,  potid, küünlajalad, 
vaasid, alustassid, vilespillid 
– on traditsiooniline Latgalia 
visiitkaart. Iga pottpepa 
käsitööesemed on tehtud 
omapärases stiilis, igaühel on 
oma iseärasus Latgalis käsitöö 
valdkonnas. Lapitekkide 
kudumine, muude esemete 
kudumine või heegeldamine, 
puunikerduskunst, punutiskunst 
on Latgalia populaarsed käsitööd 
ja ametid, ning need peegeldavad 
selle ala tarvekunsti eripärasust.
Nii et võtke kaasa jalatuskepp ja 
sakvuajaaž või oma jalgratas ja 
seljakott, või pange oma kohvrid 
oma sõiduauto pakiruumi, ning 
nähke oma silmaga, et Latgalia 
on just see koht, kus igaüks saab 
hästi puhata, koguda reisimuljeid 
ja parandada tervist!

 
www.visitlatgale.com
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Pihkvamaa on looduskaunis 
maa, metsajärvede ja värske 
õhu maanurk. Pikvamaad 
nimetatakse „tuhande järve“ 
maaks. Ja see on tõesti nii. Meie 
järved on tõepoolest Pihkva 
oblasti rikkus ja kaunistus! Üks 
unikaalne ja imeilus veekogu 
on Pihkva ja Peipsi järv, üks 
suuremaid Euroopas, tõeline 
Venemaa ime! Meie järved on 
suured ja väikesed, mõned 
on paiknevad metses kauges 
maakolgas ning sealt avanevad 
ilusad vaated nende ümbrustele.
Riiklik Sebeži ümbruses asuv 
looduskaitseala on Pihkvamaa 
looduslikke salakohtade 
visiitkaart. See on unikaalne 
looduslik oaas, kus saab leida 
üle 650 liigi haruldasi taimeid, 
mõned neist on sisse kantud 
Punasesse Raamatusse. Pargis 
elavad üle 200 liigi linde, mõned 

Puutumatu põhjamaa loodus 

Polistovo Looduskaitseala: Bežanitsi rajooni, Tsevlo küla, Vostotšnaja 
tänav, maja 31. tel. +7 (81141)95333, www.polistovsky.ru; Riiklik 

„Sebežski“ looduspark: Sebeži rajoon, Sebeži linn, 7. Novembri tänav 
maja 22. +7 (81140) 21422, 21238, www.seb-park.org.ru.

neist on samuti haruldased. 
Pargis korraldatakse huvitavaid 
ökoloogilisi jalgsimatku ja 
marsruute, samuti pakutakse 
veeekskursioone mööda 
järvesüsteemi, mis oli omal ajal 
kuulsa „Varjaagidest Kreeka“ tee 
osaks.
Polistovo sookaitseala Bežanitsi 
rajoonis on veel üks unikaalne 
koht, kus on säilitud neitsilik 
taimete- ja loomademaailm. 
Polistovos on nii palju erinavaid 
soode ja lagerabade liike, ja 
selle pinala on nii suur, et 
sellega ei saa võrrelda mitte 
ühtki rabade kaitseala mitte 
ainilt Loode-Venemaal, kuid ka 
terves Euroopas. Ekskursioon 
Pihkvamaa rabades, marjade 
ja seente korjamine võib olla 
huvitav nii lastele kui ka 
täiskasvanutele.
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Seto (Setu) – see on rahvas, kes 
elab Petseri lähedal Pihkva piir-
konnas Venemaal ja Põlvamaa ja 
Võrumaa Eestis. Neid kohti nime-
tatakse Setomaa või Setumaaks. 
Seto on rahvas, kes elab eesti ja 
vene kultuuri piiril, aga nendel 
on oma kultuur - keel, riided, 
rahvalaulud, tantsud. Seto naistel 
on väga huvitav traditsioon – nad 
kannavad kõik oma hõbeehted 
enda peal. Mida neid rohkem, 
seda parem. Seto inimestel on õi-
geusulised traditsioonid ja peod, 
mida nad pidutsevad omamoodi. 
Petseri lähedal asub seto ainuke 
muuseum Venemaal. See muu-
seum, Izbora muuseumi-kait-
seala filiaal , asub pere Külaotsa 

Tere tulemast Setomaa! 

Setomuuseum asub Pihkvast 32 kilomeetrit, 
Petseri lähedal Sigovo külas.

mõisas. Muuseumis on näha 
setorahvariideid, kodutarbeid, 
majapidamistarbeid, vanapilte. 
Mõisa kõrval asub vana seto mõis. 
Seal sees on setorahva eramuu-
seum, mille perenaine jutustab 
palju huvitavat seto rahva kohta. 
Muuseumis on võimalus ka uni-
kaalsed vanalaulud kuulata.

Iga aasta augusti lõpus (27-29) 
Sigovo külas toimub rahvusva-
heline festival „Setomaa. Pere 
kohtumised“. Festivali ajal on 
võimalus tantsida rahvatantsu, 
laulda setolaulu ja ootab ka 
setotantsude koolitus ja käsitöö 
maalaat.



i
i Pihkva oblasti turismi infopunkt

 Avatud — 10:00 kuni 20:00 iga päev.

Infokeskuse töötajad aitavad Pihkva 
linna külalistel planeerida iseseisvaid 
marsruute, mille abiga turistid saavad  
tutvuda meie linnaga, puhata ja leida 

meelelahutuskohti. Meie töötajad 
orienteerivad külalisi teenuste hindade 

suhtes, panevad hotellikohad kinni, 
reserveerivad kohviku- või restorani 

lauad, pakkuvad kvalifitseeritud giidi 
teeneid. 

Infokeskuse hoones teile antakse 
informatsiooni Pihkva linna ja oblasti 

ajaloo- ja kultuuriobjektide kohta, 
käsitöö meistride kohta, seal te leiate 

muuseumide, näituste, klubide ja 
kontserdisaalide kavasid ja avamisaega.

Tel: +7(8112) 72-25-32, +7 953 242 
57 00

ICQ: 611656810
www.vkontakte.ru/infopunktpskov

www.facebook.com/
PskovTouristCenter

twitter.com/Tourist_Center


