Everest hostel
Tõukerattamatk Kiviõli linnast Küttejõu karjääri
Enamik Eesti kohanimed on sadade aastate vanused. Sõnapaarid
Kivi+õli ning Kütte+jõu vihjavad industriaalajastu päritolule. Nii ongi need pärinevad napi sajandi eest siin asunud tööstusettevõtetelt. Matkal
tutvume noore linna lugudega ja unustatud, aga huvitava
kalasabamustris Küttejõu karjääriga.
Matka algus ja lõpp: Everest hostelis
Kestus: 2-2,5 h
Rühma suurus: kuni 16 inimest
Hind: 260.- eurot
Riietus: mugav, sportlik, jalanõud kinnised (plätud ei sobi, parimad on
tugeva tallaga jalanõud). Arvestada tuleb muutlike ilmaoludega.
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, matkatõukerattad, kiivrid, helkurvestid

Tõukerattamatk kitsarööpmelise raudtee jälgedes
Ligi saja aasta eest sai Sondast Peipsi äärde rongiga. Poole sajandi eest
selle kitsarööpmelise raudtee töös hoidmine lõpetati. Täna sõidame
endisel raudteetammil Sondast Sirtsini tõukeratastel. Kuulame retkejuhi
põnevaid raudtee-ajastu lugusi ja vaatame, kuidas on loodus ja
inimtegevus piirkonda vorminud.
Matka algus ja lõpp: Sonda kõrtsi ees
Kestus: 2,5-3 h
Vahemaa: ~11 km
Rühma suurus: kuni 16 inimest
Hind: 380.- eurot
Riietus: mugav, sportlik, jalanõud kinnised (plätud ei sobi, parimad on
tugeva tallaga jalanõud). Arvestada tuleb muutlike ilmaoludega.
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, matkatõukerattad, kiivrid, helkurvestid

Räätsamatk Uljaste rabas
Saladuslik raba ja küngaste vahel sillerdav järv – Uljaste tervitab
loodusesõpru. Põhjusega on siia loodud maastikukaitseala. Meie giid
näitab raba eri palgeid - pisikesi rabajärvi, kus ühes ka saareke,
jõhvikavälju ning II maailmasõjas alla tulistatud lennukirusu.
Matka algus ja lõpp: Uljaste järve RMK lõkkekoha parklas
Kestus: 2,5-3 h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 225.- eurot
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, räätsad
Kaasa: jalga kindlasti kummikud! Kehakatteks ilmale ja aktiivsele
tegevusele vastav riietus

Hiiesoo ja Püssisoo räätsamatk
Hiiesoo ja Püssisoo nimed on intrigeerivad ja kutsuvad uurima, kui palju
tähendusrikkust nois täna veel on. Käime vaatamas tööstustest tugevalt
mõjutatud rabasid, kus siiski on säilinud veel osa vanast näost.
Kontrastide rikkal matkal näeme ühest küljest looduslikke rabajärvi ning
laukaid, teiselt poolt suuri turbakaevandusväljasid ja
põlevkivikaevanduse kaudsemaid mõjusid. Sellistesse paikadesse
niisama ei satuta.
Matka algus ja lõpp: Aidu-Liiva külas
Kestus: 2-2,5h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 16 inimest
Hind: 250.- eurot
Hinnas sisaldub: retkejuhi teenus, räätsad
Kaasa: jalga kindlasti kummikud! Kehakatteks ilmale ja aktiivsele
tegevusele vastav riietus.

Jalgsimatk Uljaste komeet-oosil
Kindlasti tekib nüüd küsimus, mis asi on komeet-oos? Kas seotud mõne
maale langenud kosmosekiviga? Seda mitte, kuid kõnekas
minevikusaadik jääajast on see siiski.
Matkame piki Uljaste oosi, loeme maamärkidest selle ajalugu ning
meenutame järve kaisutava maariba pärimusi ja piirkonna ajalugu.
Kogunemine: Uljaste järve RMK lõkkekoha parklas
Kestus: 1,5 h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 160.- eurot
Jalga matkasaapad või kummikud. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele
tegevusele vastav riietus

Jalgsimatk Uljaste mitmepalgelisel maatikul
Oosikünkad, saladuslik raba, eemal kõrguv linnamägi, nende kolme
vahel sillerdav järv – Uljaste tervitab loodusesõpru eriilmeliste
maastikuvormidega. Ja saladustega! Siin peituvad näiteks sõjaaegne
lennukivrakk ja Ida-Virumaa kõrgeim looduslik tipp. Meie avastusretkele
jäävatest pisikestest rabajärvedest on ühel isegi saar.
Kogunemine: Uljaste järve RMK lõkkekoha parklas
Kestus: 3-3,5h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 225.- eurot
Jalga vettpidavad matkasaapad või kummikud. Kehakatteks ilmale ja
aktiivsele tegevusele vastav riietus.

Matk metsikutel Küttejõu küngastel
Unustusehõlma vajunud endine Küttejõu põlevkivikarjäär on vanem ja
väiksem kui Aidu, kuid seda müstilisem ja vähemkäidud. Avastame
huvitava kalasaba-kaevemustriga ja iseseisvalt taastuva loodusega
künklikku maastikku.
Kogunemine: Kiviõlis, täpne koht kokkuleppel
Kestus: ~2h
Rühma suurus 1 retkejuhi kohta: kuni 20 inimest
Hind: 200.- eurot
Jalga matkasaapad või kummikud. Kehakatteks ilmale ja aktiivsele
tegevusele vastav riietus.

Meeskonnamängud Küttejõu karjääris
Küttejõu endine põlevkivi karjäär on põnev tehismaastik.
Rekultiveerimata jäetud kalasabasarnane kaevemuster mängib
reljeefsel pinnal meile kätte kenad võimalused kasutamaks paika
õpetlike ja meeleolukate koostööülesannete läbiviimisel.
Meeskonnamängud vahelduvad väikese avastusmatkaga.
Kogunemine: Everest hostel
Kestus: ~2h
Rühma suurus kokkuleppel
Hind: alates 320.- eurot (täpsemalt sõltub grupi suurusest)
Jalga matkasaapad või kinnised sportlikud jalanõud. Kehakatteks ilmale
ja aktiivsele tegevusele vastav riietus.

Everest Kiviõli hosteli „Nelja tipu seiklus“ retkejuhiga
Püssi tuhamägi, Sipelgamägi, Uljaste linnamägi, Kiviõli poolkoksimägi.
Kui vähegi jaksu, vallutame kõik neli oma olemuselt ja ehituselt erinevat
mäge. Saame rohkem teada maamuhkude eluteedest. Vaated, mida
näeme, tasuvad jäädvustamist! Kõrgemalt näeb kaugemale!
Kogunemine: kokkuleppel
Kestus: 3-3,5h
Hind: 50 € auto kohta (vähem kui 4 auto puhul miinimumhind 200 €)

PAKETID
Neli tippu enne Everesti
Pakett sisaldab:
● „Nelja tipu seiklus“ giidiga
● Ööbimine Everest hostelis 1 öö/ 10 inimesele
Paketi hind: 430€
10 inimest kahestest tubades.
Suurema grupi puhul majutuse hind eraldi pakkumisega.
Juurde saab tellida: toitlustust, sauna

Horisontaalne Everest
Pakett sisaldab:
● piknik Uljaste linnamäel (käsitööburgerid + snäkk + jook) kuni
20 inimesele
● Jalgsimatk Uljaste mitmepalgelisel maastikul
● saun
● õhtusöök kuni 20 inimesele
● Ööbimine Everest hostelis 1 öö/ kuni 20 inimesele
Paketi hind: 575€
10 inimest kahestest tubades. Suurema grupi puhul kohandatakse
majutuse ja toitlustuse hindasid vastavalt grupi suurusele.

