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NB! Lottemaa Teemapargis on videovalve.

LEGEND
X Alustad siit

2 Lepatriinu Uku ausammas

3 Mängumajad

7 Kiuslik kaev

11 Maisipulkade masin

4 Interneti Avastamise Torn

22 Giovanni purskkaev

25 Laululava ja tuletorn

9 Planetaarium

28 Lotte lennumasin

34
Lotte maja aed ja  
lillede istutamise masin

31 Lotte maja kaev

6 Jaagu maja

26 Klausi jutuplats

27 Mamma pannkoogid

14 Staadion

17 Lillede kastmise masin

10 Labürint

37 Reiuranna kohvik

20 Mamma pannkoogid

15 Lendavate taldrikute ala

32 Oskari kuur

23 Arturi pood

18 Elektrumijaam

33 Oskari auto

38 Laev “Romantika“

35 Skulptuuride park

30 Pikksilm

12 Johni ja Jamesi kodu

5 Seiklusrada

8 Jäneste maja

13 Bruno maja

29 Lotte maja

19 Lotte kohvik

36 Rannaala

1 Jaamahoone

24
Sigade maja, 
leitud asjade kodu

21
Giovanni maja 
ja teater
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Lottemaa äpp!
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on avatud 30.05-30.08 igal päeval 
10.00-18.00

Lottemaal on palju lustakat toimetamist. 
Üle 100 atraktsiooni, leiumasina või män-
guvahendi ootavad avastamist. Meil on 
iga päev mitmed vahvad teatrietendused, 
milles löövad kaasa paljud Leiutajateküla 
elanikud. Soojal suvepäeval saab ka lihtsalt 
lesida rannaliival ja sulistada merevees.

Interneti Avastamise Torn on paik, 
kus elavad tillukesed internetimehikesed. 
Palja silmaga neid ei märka, aga luubiga 
uurides on võimalik alumiste korruste me-
hikesi näha. Mida korrus kõrgemale, seda 
kiiremad ja väledamad internetimehikesed 
seal elavad.

Jaagu maja on ehitatud puu otsa ja 
on üks tõeline poissmehe eluase. Olukord 
ilmselt küll muutub, kuna Jaak on alates  
sellest suvest naisemees, aga esialgu saab 
nautida Jaagu majas askeetlikku stiilivõlu.

Jäneste maja on kummaliste vigurite 
ja illusioonide maja. Maja on keldrist-korst-
nani põnev ja avastamist täis. Planetaariu-
mis avaneb sulle maailmaruum ning tekib 
arusaam universumist. Lõbus kuuldemäng 
on nii eesti, kui läti keeles!

Bruno maja esimese korruse on val-
lutanud kaunid ja fantaasiarikkad maketid, 
mis kujutavad stseene fi lmist „Lotte reis 
lõunamaale“. Makettide autor on Ants 

Ruusmaa. Bruno maja teisel korrusel 
asub Bruno magamistuba. Seal 

ootab sind kassiema Paula, kellega saad 
katsetada erinevaid toredaid rütmipille 
ning koos mängida ja laulda. 

Leiutajateküla staadionil rõõmusta-
vad spordisõpru Bruno isa Mati ja mesilane 
Susumu.

Giovanni maja taga asub Leiutaja-
teküla teater. Giovanni majas on leiutaja 
Giovanni elutuba, mille teeb nauditavaks 
leiutajalik atmosfäär ning samuti saad kuu-
lata põnevaid uudiseid Giovanni leiutatud 
raadiost.

Sigade maja on tore ja turvaline 
koht, kuhu leiavad tee kõik Lottemaa alal 
kaotatud asjad. Samuti ootamatult oma 
vanemad kaotanud lapsed viikase Lotte-
maa sõbralike töötajate poolt just seaema 
Helmi juurde. Sigade majas leiab varjulise 
nurga ka väikelastele ja nende vanematele, 
kes vajavad pisut rahu ja selleks ettenäh-
tud kohta einestamiseks või mähkmete 
vahetamiseks.

Klausi jutuplats on väike ja mõnus 
looduslik teatriplats, kus vana rännukoer 
Klaus pajatab oma põnevaid rännujutte.

Lotte maja on mängude maja. Siin 
saad mängida Lotte enda toas tema 
mänguasjadega, vaadata ning teha ise 
teatrit, mängida kooli ja loomulikult lasta 
Lotte magamistoast mööda liumäge otse 
Lotte mängutuppa. Lotte maja kõrval on 
Anna aiama           , kus Anna õpetab lastele  
taimetarkusi.

Oskari kuuris võid koos Oskariga 

meisterdada mänguasju ja leiutada erine-
vaid aparaate ja masinaid.

Skulptuuride park  on koht, kuhu on 
püstitatud  Leiutajateküla endiste leiuta-
jate skulptuurid. Külaelanike seas on au 
sees kõik nende leiutajatest esivanemad. 
Mesilane Susumu, kes on pärit ühest väga 
vanast ja targast maast Jaapanist, jagab 
skulptuuride väljakul oma maailmatarkusi.

Leiutajateküla erinevad kohvikud pakuvad 
mitmekesist tervislikku toitu. Sind ootavad 
Mamma pannkoogid           , Reiuranna 
kohvik           , Lotte kohvik           , Kārumsi 
kohukese maja            ja veel teised toidu-
kioskid.
Vahvaid suveniire saad mälestuseks kaasa 
osta Arturi poest           ja teistest väikse-
matest müügipunktidest.
Seiklushuvilisi ootab metsa all päris seik-
lusrada           ja lepatriinurada. 

LOTTEMAA PROGRAMM

SEIKLUSTEROHKET PÄEVA!

LOTTEMAA TEEMAPARK

Kõik lapsed on 
teemapargi 
territooriumil 
oma vanemate 
järelevalve 
all.
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10.00 Teemapark avatakse

10.00-18.00 Jäneste maja: Planetaarium

10.00-18.00 Meisterdamine Oskari kuuris

10.00-18.00 Staadion: Sporditegemised 
Matiga (Mati, Susumu)

10.30 Bruno maja: Muusikatund Paulaga

10.30 Jäneste maja: Bruno ja Alberti jutt

10.45 Lotte maja aed: Anna väike aiaõpe

11.00 Lotte maja: Lotte jutt

11.30 Skulptuuride väljak: Susumu lugu 

11.30 Elektrumijaam: Adalberti elektrijutt 

12.00 Giovanni teatrilava: Leiutajateküla 
teater “Jaagu pulm”. 

12.30 Klausi jutuplats: Klausi rännujutud 

12.45 Lotte maja aed: Anna väike aiaõpe

13.00 Staadion: Kārumsi ühe ringi jooks. 
Kõigile osalejatele kohuke!

13.00 Lotte maja: Lotte jutt

13.00 Bruno maja: Muusikatund Paulaga

13.30 Jäneste maja:  Bruno ja Alberti jutt

14.00 Giovanni teatrilava: Lühietendus 
kõige väiksematele: “Lotte ja kadunud 
mütside saladus.”

14.30 Elektrumijaam: Adalberti elektrijutt

14.30 Skulptuuride väljak: Susumu lugu

15.00 Klausi jutuplats: Klausi rännujutud 

15.30 Bruno maja: Muusikatund Paulaga

15.30 Jäneste maja: Bruno ja Alberti jutt

16.00 Giovanni teater: Leiutajateküla 
teater “Jaagu pulm”. 

16.30 Elektrumijaam: Adalberdi elektrijutt

17.00 Lotte maja: Lotte jutt 

18.00 Kärbsed lehvitavad väravas 
hüvastijätuks. Teemapark suletakse.

ÜLDINFO +372 5885 5699


