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14 Jäneste maja
15 Labürint
16 Johni ja Jamesi kodu
17 Bruno maja
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20 Jäätis
21 Kaalika keegel
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22 Lendavate taldrikute ala
23 Sõbraliku energia ala
Nutiseadmete
laadimine
24 Lillede kastmise masin
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25 Elektrumijaam
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26 Lottemaa kohvik

Kontaktid:

27 Teatrikohvik
28 Giovanni teater

Lottemaa teemapark
Reiu küla, Tahkuranna vald, Pärnumaa

29 Giovanni maja
30 Giovanni purskkaev
31 Arturi pood

7

6

32 Laadaplatsi jäätisekuur

Üldinfo: +372 5885 5699
info@lottemaa.ee www.lottemaa.ee
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33 Limonaadimasin
34 Sigade maja
Leitud asjade kodu
35 Seaema Helmi lennumasin
36 Laululava ja tuletorn
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Lottemaa on avatud 10.06 – 31.08 iga päev
(k.a. riiklikud pühad) kell 10.00 -18.00
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37 Klausi jutuplats
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38 Klausi rännulaev
39 Anna pannkoogikohvik
40 Oskari kuur
41 Fotostuudio
42 Oskari auto
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43 Lotte maja kaev
44 Oskari lennumasin
45 Lotte maja

X

46 Lotte maja aed ja lilleistutamise masin
47 Skulptuuride väljak
48 Reiuranna kohvik

Lottemaal on peidus veel
palju, mida palja silmaga
ei näe. Lae alla Lottemaa
äpp ja saad osa põnevast
seiklusmängust!

49 Rand
50 Lotte ja Bruno onn
51 Mängulaev “Romantika“

SAADAVAL

NB! Lottemaa Teemapargis
on videovalve.

Kõik lapsed peavad
olema teemapargi
territooriumil oma
vanemate järelevalve all.

Port Artur
11 km

Uue Lotte telefoni leiad ainult Teliast.
Lisainfo telia.ee/lapsed
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Bruno maja esimesel
korrusel on fantaasiarikkad
maketid, mis kujutavad
stseene filmist „Lotte reis
lõunamaale“. Bruno maja
teisel korrusel ootab
külastajaid Bruno ema
Paula, kellega saab koos
mängida erinevaid pille ja
laulda.

Jäneste maja on
keldrist korstnani
avastamist täis.
Planetaariumis
avaneb sulle
põnev ja naljakas
kosmos. Lõbus
kuuldemäng on
eesti, läti, soome,
inglise ja vene
keeles.
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Giovanni majas
elavad rebased
29
Giovanni, Julia
ja nende kolm
last. Giovanni
on leiutanud
purskkaevu, raadio
ja arvuti. Giovanni
maja taga asub
Leiutajateküla teater, ku
s külaelanikud mängiva
d
näidendeid, tantsivad ja
laulavad. Siin kuulutatak
se ka
välja aasta parim leiutaja
.

Sigade maja on
tore ja turvaline
ja
koht väikelastele
ele.
nende vanemat
si
Siin saab väikelap
toita ja nende
tada.
mähkmeid vahe
siin
Samuti ootavad
omanikke päeva
l
jooksul Lottemaa
d.
ära kaotatud asja

Lotte maja
on mängude
45
maja. Siin saab
mängida Lotte
mänguasjadega,
teha ise teatrit,
lasta Lotte
magamistoast
mööda liumäge
val on Lotte ema
alla otse Lotte mängutuppa. Maja kõr
ele taimetarkusi.
Anna aiamaa, kus Anna õpetab last

Oskari kuuris võid
koos Lotte isa Osk
ariga
meisterdada män
guasju ja
leiutada erinevaid
aparaate.
Seal on tema viim
ane leiutis,
põnev fotomasin,
millega
saab teha vahvaid
pilte.

40

Lottemaalt lahkudes on
veel viimane võimalus
soetada suveniire
pääslas asuvast
müügikioskist.
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Jaagu majas elavad
kärbes Jaak ja tema naine,
läti kärbes Ruta. Maja
ees ripuvad puude küljes
paarkümmend erinevat
lärmiaparaati. Külastajad
võivad neid rahumeeli
kolistada ja kilistada.

d ja palju muud
Suurima valiku Lotte tootei
oest:
põnevat leiad Lottemaa e-p

www.lottemaa.ee/e-pood

lugeda.
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Oskari lennumasinaga
ad
käisid Lotte ja tema sõbr
l.
ste
ära Jaapanis judovõistlu
Külastajad saavad
nüüd sellega teha tiiru
Leiutajateküla kohal.
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Leiutajateküla
staadionil
rõõmustavad
spordisõpru
Bruno isa Mati ja
mesilane Susumu.

5

Interneti avastamise tornis
elavad tillukesed internetiid
mehikesed. Palja silmaga ne
ei märka, aga luubiga uurides
küll. Mida korrus kõrgemale,
seda kiiremaid ja väledamaid
internetimehikesi võib tornis
kohata.

on
Limonaadimasin
ige
Giovanni leiutis. Kõ
siin
tähtsamad asjad on
mullid.
lõbusad limonaadi
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Seiklushuvilisi ootab metsa
all lepatriinurada ja seiklusrada.

TOITLUSTUS

gset
Leiutajateküla söögikohad pakuvad mitmekül
ja laia valikut. Siin on igale maitsele midagi!
Lottemaa kohvik pakub
suurepärast kehakinnitust. Siin
on värsked salatid, hõrgutavad
supid, maitsekad käsitööburgerid,
itaaliapärased pitsad, tugevamad
ja kergemad praed ning
loomulikult maailma maitsvaim
juustukook.

Lottemaa kokad soovitavad:
Maitsvad
pitsad

13.30 Giovanni maja esine: Etendus “Taevarebaste lugu”

10.00 Teemapark avatakse
mine
10.00-18.00 Oskari kuur: Meisterdamine ja leiuta
e- ja
10.00-17.30 Jäneste maja planetaarium: Kuuld
vene, inglise, läti)
vaatemäng kosmose saladustest (eesti, soome,
ja Leiutajateküla
10.00-18.00 Staadion: Sportmängud sõprade
ba koos kärbes
10.30 Kärbes Jaagu maja: Kärategemise õpitu
Jaaguga
Paulaga
11.00 Bruno maja või õu: Muusikatund koos
küla
11.30 Staadion: Mati maraton ümber Leiutajate
”
12.00 Giovanni maja esine: Etendus “Tark konn
Alberti lõbusad
12.30 Skulptuuride väljak: Lotte, Bruno ja
mängud lastega
Staadion: Susumu õpetab judot
12.30
esimesest
13.00 Giovanni teatrilava: Etendus “Armastus
silmapilgust “
Elektrumijaam: Ruta lugu Adalberdi sõprusest
13.00

14.00
Elektrumijaam: Adalberdi lugu suurest vastuvõtust
kõige vanema elektri juures

14.30 Klausi jutuplats: Klausi rännujutt laevast Amazonase
vihmametsas
14.30 Skulptuuride väljak: Lotte, Bruno ja Alberti lõbus
ad
mängud lastega
15.00 Lotte maja aed: Aiaõpe rohenäppudele koos Annag

a

15.00
15.15

Juustuburger
friikartulite
ja salatiga

Bruno maja või õu: Muusikatund koos Paulaga

Anna pannkoogikohvikust
saab nii magusaid kui soolaseid
pannkooke. Kummad on
maitsvamad, seda peab
igaüks ise järele proovima.

Staadion: Susumu õpetab judot

15.30 Giovanni maja esine: Etendus “Tark konn”
16.00 Giovanni teatrilava: Etendus “Armastus esimesest
silmapilgust “
16.00
Elektrumijaam: Ruta lugu Adalberdi sõprusest
elektriga
16.30 Giovanni maja esine: Etendus “Taevarebaste lugu”
17.00

Bruno maja või õu: Muusikatund koos Paulaga

17.30-18.00 Uku väljak: Mängud ja laulud päeva lõpetu

seks

18.00 Teemapark suletakse

Sobib hästi ka väikelastele
Sobib vanematele lastele
Läti keeles

Pehme
kaisuloom
Lotte
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elektriga

Armas mälestus
Lottemaast toob
ajaks!
hea tuju veel kauaks

Sõbraliku energia alal
saab oma nutiseadmeid
laadida ja raamatuid

Skulptuuride
väljakule on p
üstitatud
Leiutajateküla
endiste kuulsat
e leiutajate
skulptuurid.

41

elanikega

Staadioni serval asuvas
k
müügikioskis on võimali
keerutada loosiratast, mille
seal
iga loos võidab. Samuti on
t,
müügil valik Lotte toodetes
joogid ja maiustused ning
erinevad spordivahendid.

Klausi jutuplats
on väike ja
mõnus looduslik
teatriplats, kus
vana rännukoer
Klaus pajatab
oma põnevaid
rännujutte.
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Laadaplatsi serval asuvast
d
hubasest Arturi poest saa
mälestuseks kaasa osta
sju,
toredaid suveniire, mängua
g
rõivaid, jooke, maiustusi nin
palju muud.

Vahva
kruus
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KAUBANDUS
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Elektrumijaamast saab kogu
Leiutajateküla elektrit. Tänu
elektrile töötab vesiveski
ja doktor Ave jääpurikate
külmhoone. Elektrumijaamas
käib sageli elektriga lobisemas
tema suur sõber jänes Adalbert.
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päeva!

Reiuranna kohvik asub
otse mere ääres. Avaral
terassil ootavad külastajaid
kergemad eined, parimad
paninid ja saiakesed,
salatid ja koogid, külmad
jäätised ja karastavad
adele.
joogid nii väikestele kui suurtele Lottemaa sõpr
b
Teatrikohvik asub Giovanni maja kõrval ja paku
mõnusat kiiret kehakinnitust. Siit saab kohvi,
pitsalõike, hot dogi ja muud head.
Laadaplatsi
jäätisekuur
on kindlasti
üks laste
lemmikuid.

