
Head sõbrad! 

Sellel aastal tuli kevad teisiti … aga meie Karupesas oleme Teie jaoks ikka olemas! 

Karupesa hotellis on ootamas 30 tuba, sealhulgas nii ühe-ja kahekohalised toad kui ka suuremad 

peretoad. 

Meie restoran pakub lisaks hommikusöögile ka peolaudu nii kohapeal tarbimiseks kui ka kaasa 

ostmiseks. Toidu valmistamisel eelistame kohalikku hooajalist toorainet. Karupesa hotelli köök on 

osaks Eesti Toiduteest (www.toidutee.ee), mille liikmed seisavad head ühiste väärtuste ja iseäranis 

selle eest, et pakutav toit oleks värske, maitsev, tehtud kohalikust toorainest ning valmistatud 

söögikohas kohapeal. 

Karupesa hotelli ümbritsev mitmekesine loodus pakub suurepärased võimalused sportimiseks ja vaba 

aja veetmiseks nii pere kui sõpradega!  

* Otepää Seikluspargis koged tõeliselt elamusi maa ja taeva vahel! Park asub ca 200 meetri kaugusel 

ja pakub Karupesa külalistele soodustust. Pargis võid veeta kasvõi terve päeva. Adrenaliini tekitavad 

erineva raskusastmega ronimisrajad, ligi 350m pikkune õhulend Linnamäe oru kohal või katapuldiga 

õhkutõus kuni 20m kõrgusele. Pere väiksemaile saad seikluskogemuse anda turvalisel lasterajal. 

https://www.seikluspark.ee/ 

   

  

https://www.seikluspark.ee/


* Tehvandi disc-golfi park on samuti vaid ca 200 meetrit eemal ja koosneb 18-st erineva pikkusega 

rajast ja harjutusväljakust. Raja kogupikkus on 2,5km. Võimaluse korral anname teile mängimiseks 

hotellist kaasa 3 kettast koosneva komplekti. 

  

* Tehvandi Spordikeskuse rullsuusarajad, lasketiir, jalgpalliväljak ja erineva raskusega matkarajad 

asuvad kõik Karupesa hotelli vahetus läheduses 

* Tehvandi jooksu- ja kepikõnni 5,5, km pikkune matkarada kulgeb kaunil vahelduva reljeefiga 

maastikul Kunimäe, Ansomäe, Kasemetsa, Kuusemetsa, Savimäe, Tehvandi mäe, Tehvandi soo, 

Lättemäe ja Linnamäe ümbruses. Rajalt avaneb hea vaade ka Tehvandi K90 hüppemäele. Rada on 

suhteliselt raske ja huvitava maastikuprofiiliga, kaetud osaliselt saepurukattega ja tähistatud punaste 

viitadega. 

* Tehvandi suusahüppemäe vaateplatvorm on ainulaadne turismi- ja spordiobjekt Põhjamaades – 

siin saad tõusta 34 meetri kõrgusele ja näha suusahüppajaid treeninguil või võistlemas. Torni 

tõusmiseks saad kasutada treppi või lifti. Vaateplatvormi kõrgus merepinnast on 218 meetrit. Torn 

on Suure Munamäe vaatetorni järel kõrguselt teine vaatetorn Lõuna-Eestis. Tule ja naudi Otepää 

kõrgustiku vaateid igas ilmakaares! 

  

  

https://www.puhkaeestis.ee/et/suure-munamae-vaatetorn


* Otepää Talispordimuuseumi suur osa ekspositsioonist pärineb Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi 

kogudest, lisaks ka hulk sportlastele kuuluvaid esemeid. Ekspositsiooni kroonijuveelideks on Eesti 

talisportlaste võidetud medalid ja auhinnad olümpiamängudelt ning teistelt suurvõistlustelt, 

talisportlaste võistlusvahendid ja -riietus. https://www.tehvandi.ee/vaba-aeg/talispordimuuseum 

    

* Suvitushooajal ootab kõiki kaunis Pühajärve rand puhta rannaliiva, ujumissilla, rannavolleplatside, 

laste mänguväljakute ning lehtlatega. Pühajärve pargis on terviserajad ning infotahvlid.  

Pühajärve rannas tegutsevad suvehooajal rannavalve, kaks toitlustusettevõtet, Otisurfi SUP-laudade 

rent ning Pühajärve paadilaenutus, kus renditakse nii aerupaate, kanuusid kui vesijalgrattaid.  Tule 

nautima päikest ja veemõnusid! 

* Pühajärve Paadisadam on Valgamaal, Otepää lähedal, Pühajärve ääres paiknev vaba aja veetmise 

koht, kus on võimalik laenutada mitmesuguseid veesõidukeid ning veeta lõbusalt aega üksi, kaksi, 

perekonna või suurema grupiga. https://www.facebook.com/PuhajarvePaadisadam/ 

  

* Pühajärve matkarada on 14 km pikkune jalgsimatkajaile suunatud ringikujuline matkarada, mis on 

parim viis Pühajärve ning selle lähiümbrusega tutvumiseks. Rajalähedased loodusobjektid: Pühajärv, 

Armuallikas, Väike-Emajõe algus, Koolirand, Murrumets, Pühajärve Sõjatamm ja Sõjatammik. 

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/otepaa-looduspark/1254 
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Lisaks teeme koostööd paljude Otepää piirkonna aktiivse tegevuse pakkujatega - võimalik on rentida 

jalgrattaid ja tõukerattaid, korraldada matku nii tõukeratastega, süstadega kui ka kummipaatidega 

ehk raftingut, sõita Sangastes dziipidega safarit jne - andke julgelt teada millega soovite oma puhkust 

sisustada ja me korraldame selle. 

 

Oleme Teie jaoks ka sel suvel olemas! 

 

Küsimused ja tellimused: 

telefonidel: 7661500 ja 5064528 

e-post: karupesa@karupesa.ee  
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