
                          
 

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola Vabariigi Zielony 

Pierscieni (Roheline Ring) tegevuspiirkonda  

PROGRAMM 

1. päev - Esmaspäev 07. august 2017 

06.00 Väljasõit Katariina kiriku platsilt 

12:00 Lõuna Panevezyses 

18:00 Õhtusöök Lomza linnas  

23:00 Majutumine hotellis Grota Bochotnica 

2. päev - Teisipäev 08. august 2017 

08:00 – 09:00 Hommikusöök 

09:20 Sõit LEADER tegevusgrupi büroosse Kosminis 

10:00 – 13:00 Kohtumine LEADER tegevusgrupi  Roheline Ring esindajatega (president ja    

juhatuse liikmed) 

 2007-2013 aasta elluviidud tegevusgrupi LEADER strateegia tulemuste ning turismi 

arengustrateegia tutvustamine, milleks saadi toetust Šveitsi toetusfondist  perioodil 

2012-2016 

 Näited elluviidud koostööprojektidest:   

1) tegevusgrupi ja 14 omavalitsuse koostööprojekt - 500 km pikkune jalgrattateede 

võrgustiku rajamine 

2) tegevusgrupi, MTÜ-de ja ettevõtjate koostöö raames valminud Lublini regiooni 

ökomuuseum „Traditsiooniline eluviis“ ning õpperada  

3) MTÜ-de ja ettevõtjate koostöö - õpperajad ning piirkondlikud tootevõrgustikud 

 Näited ettevõtlusprojektidest, mis põhinevad kohalikul ja regionaalsetel toodetel  - 

õppereisi programmi tutvustamine   

 Kohvipaus 

13:00 – 13:30 Sõit Pulawy linna(maakonna keskus)  

13:30 – 14:30   Lõuna  

14:30 – 14:40 Sõit Stara Wies külla 

14:40 – 16:00 Ettevõtte „Rose Manufacture“ külastus – piirkondlik pereettevõte, mis toodab 

roosidest ja kibuvitsamarjadest mahla, moosi ja siirupit. Talu baasil ettevõtte rajamist on 

rahastanud kohalik Leader tegevusgrupp. Ettevõtte tutvustus ja toodete degusteerimine.  

16:00 – 16:20  Sõit Klementowice külla 



                          
 

16:20 – 17:30 Ettevõtte „Minu puuviljad“ külastus – piirkondlik pereettevõte, mis toodab 

mahla, vahtu, moosi ja siirupit vaarikatest, mustasõstrast, punasesõstrast, arooniast,  

leedrimarjast, õunast ja pirnist. Edukalt kaasfinantseeritud projektid on elluviidud kohaliku 

Leader tegevusgrupi toel. Ettevõtte tutvustus ja toodete degusteerimine.  

17:30 – 17:45 Sõit Keblo külla 

17:45 – 19:00 Mikroettevõtte Ökoloogia, kliima ja kultuurilise pärimuse uuringu keskuse 

„Klaasist org“ külastus -  näide kohalikust initsiatiivist hajaasustuses, taimetee segude 

koostamise töötuba ja teede degusteerimine. 

19:00 – 19:20 Sõit hotelli Grota Bochotnica 

20:00 Õhtusöök  

3. päev - Kolmapäev  09. august 2017 

08:00 - 09:00 Hommikusöök 

09:00 – 09:30 Sõit Neleczow-i (väike linn, turismikeskus ja ajalooline kardiolooga 

tervisekeskus)  

09:30 – 11:00 Jalutuskäik mööda vaatamisväärsusi 

11:00 – 11:15 Sõit Strzelce külla 

11:15 – 12:30 Külastame Salicarium (pajude aed), mille rajamist on kaasfinantseerinud 

kohalik tegevusgrupp. Tegemist on fondiga, mille algatusel on loodud ettevõtlusel põhinev 

töökoda. Toodetakse piirkondliku käsitööd. 

12:30 – 13:30 Lõuna  

13:30 – 13:40 Sõit Zablocie külla 

13:40 – 14:50 Ettevõtte ja looduseõpperaja „Skarby Natury“ külastus - perekondlik 

mikroettevõte, mis tegeleb erinevatest taimedest õli tootmisega. Projekti on kaasrahastanud 

kohalik tegevusgrupp. Ettevõtte ja toodete tutvustus ja maitsmine. 

14:50 – 15:15 Sõit Śniadówka külla 

15:15 – 16:30 Ettevõtte Alkierz külastus – perekondlik pagariettevõte, mis kasutab talus 

kasvatatud toorainet. Ettevõtte ja toodete tutvustus ning degusteerimine. 

16:30 – 17:15 Sõit Rąblów külla 

17:15 – 19:15 Külastame minatuuride ja labürindi parki, mille on rajanud pereettevõte 

turismivaldkonnas.  

19:15 – 19:35 Sõit hotelli Grota Bochotnica 

20:00 Õhtusöök  



                          
 

4. päev - Neljapäev 10. august 2017 

08:00 – 09:00 Hommikusöök  

09:00 – 09:15 Sõit Kazimierz Dolny’sse, mis asub Vistule jõe ääres  

09:15 – 13:50 jalutuskäik ja vaatamisväärsustega tutvumine Kazimierz Dolny’s (Lublini 

renessanssi pärl)  - loss, kirik, kolme risti mägi, paadireis mööda Vistula jõge  

14:10 - 15:10 Lõuna  

15:10 - 15:30 Sõit Cholewianka külla 

15:30 - 17:30 Mikroettevõtte Margarita maja külastus -  traditsioonilisel käsitööl tegutsev 

käsitöönduslik ettevõte (kudumid, toimub käsitöö töötuba, Lublini regiooni ökomuuseum 

“Living traditions”  

17:30 -   Kokkuvõtete tegemine  

20:00   Õhtusöök  

5.päev - Reede  11. august 2017 

07: 00  Hommikusöök 

08:00 Tagasisõit Võrru 

13:00 Lõuna Augusztowis 

20:00  Õhtusöök Bauskas 

24:00  Võrus, Katariina kiriku platsil 

 


