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LAAGRIPAKETID* 

 

Lastelaagri pakett Kääriku hotellis  27,50 € ööpäev 

Lastelaagri pakett sportlasmajutushoones  25,50 € ööpäev 

Lastelaagri pakett võistkonnamajas  30,50 € ööpäev 

Lastelaagri pakett ÖÖD majas  69,00 € ööpäev 

 

Treeninglaagri pakett Kääriku hotellis   32,00 € ööpäev 

Treeninglaagri pakett sportlasmajutushoones 30,00 € ööpäev 

Treeninglaagrii pakett võistkonnamajas  35,00 € ööpäev 

Lastelaagri pakett ÖÖD majas  69,00 € ööpäev 

 
*Paketid sisaldavad majutust, toitlustust (hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök), ühte saunakorda laagri vältel 

ning spordirajatiste kasutamist vastavalt graafikule; 

*Lastelaagri paketid on suunatud alla 14. aastastele klientidele; 

*Paketid kehtivad laagrigruppidele alates 10 inimest (võib oleneda spordiala spetsiifikast tulenevalt);  

*Paketid kehtivad laagrite kestvusele alates neljast (k.a.) ööpäevast (võib oleneda spordiala spetsiifikast 

tulenevalt); 

*Pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevad ööbimisega seotud toad komplekteeritakse võimalikult 

täis; 

*Paketid sisaldavad tasuta treenerimajutust koos toitlustusega (1 treener/juhendaja 15 in. kohta - võib oleneda 

spordiala spetsiifikast tulenevalt); 

*Paketid sisaldavad sportlaste füsioteraapia baasmõõtmisi (kuni 10 % laagrilistest) 

*Pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu. 

*Võimalikud erisused ja lisateenused lepitakse kokku vastavalt konkreetsetele hinnapakkumistele. 

 

 

VÕISTKONNAMAJADE MAJUTUS 
*sisaldab hommikusööki 

KOGU VÕISTKONNAMAJA (12+ kohta)     330,00  € ööpäev 
1/2 VÕISTKONNAMAJA (4+ kohta)      165,00 € ööpäev 

 

 

HOTELLI MAJUTUS 
*sisaldab hommikusööki 

 

SVIIT          120 €  ööpäev 

ÜHEKOHALINE TUBA       40 € ööpäev 

KAHEKOHALINE TUBA       55 € ööpäev 

PERETUBA (3+ kohta)       75 € ööpäev 

Lisavoodi/lisakoht koos hommikusöögiga      15 € ööpäev 
(alla 6a tasuta) 

Lemmikloom         6 €  ööpäev 

KOGU HOTELL         2200 € ööpäev 
 

 

SPORTLASMAJUTUSHOONE MAJUTUS 
*sisaldab hommikusööki  

 

KAHEKOHALINE TUBA       50 €     ööpäev 
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NELJAKOHALINE TUBA       60 €     ööpäev 
KOGU HOONE         1600 € ööpäev 
 

TELKIMINE 

 
TELGI KOHT  (maksimaalselt 4 in)      5  €       ööpäev 
(sisaldab pesemisvõimalust spordihoones ja WC kasutamist) 

 
*Majutushinnad Kääriku Spordikeskuses sisaldavad hommikusööki ja jõusaali ning kuivatuskapi kasutamise 

võimalust (v.a. telkimine).  

*Gruppidele kehtib soodustus kuni 15% majutushindadest.  

Grupp – minimaalselt 10 täiskasvanut ühest ettevõttest. Grupisoodustus ei kehti hooajal 

nädalavahetustel (R-P) ja Otepääl või Käärikul toimuvate suurürituste ajal ning kogu hotell hinna puhul 

*Lastele kuni 5a on majutus tasuta. (v.a. telkimine) 

*Tellides lisaks majutusele lõuna- ja õhtusöögi, kehtib soodustus 10% majutushindadest (v.a. telkimine) 

 

 

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE KONVERENTSIHOONE 
 

KEKKOSE KLASS (15 in.)       10 € tund 

          50 € päev (8 tundi) 

BAAR (35 in.)         10 € tund 

          60 € päev (8 tundi) 

VÄIKE AUDITOORIUM (20 in.)      10 € tund 

          50 € päev (8 tundi) 

SUUR AUDITOORIUM (40 in.)      10 € tund 

          60 € päev (8 tundi) 

KONVERENTSISAAL (120 in.)      30 € tund 

          200 € päev (8 tundi) 

 

 

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE SPORDIRAJATISED 

 

PALLIHALL  (sh. Spordihoone saal)      3 € in./tund 

          15 € 20 in./tund 

          150 € päev/saal 

          300 € päev/hall 

FITNESS SAAL        15 € 20 in./tund 

          100 € päev/saal 

JÕUSAAL         3 € in./ tund 

          30 € kuupilet 

          25 € 10 korra pilet 

Grupp kuni 20 in.        30 € tund 
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SPORDIHOONE JOOKSURADA      3 € in/tund 

          15 € 20 in./tund 

LAUATENNIS        3 € tund 

TENNISEVÄLJAK („Tennis Force“)      10 € kuni 4in./tund 

          50 € päev 

KERGEJÕUSTIKU STAADION      3 € in./tund 

          30 € 20 in./tund 

          350 € päev 

KERGEJÕUSTIKUSTAADIONI VARJUALUNE RADA   3 € in./tund 

          10 € 20 in./tund 

          40 € päev 

HEITEVÄLJAK        3 € in./tund 

          10 € 20 in./tund 

          40 € päev 

KUNSTMURU JALGPALLIVÄLJAK     3 € in./tund 

          40 € 20 in./tund 

          150 € päev 

KUNSTMURU JALGPALLIVÄLJAK (1/2 VÄLJAKUT)   3 € in./tund 

          15 € 20 in./tund 

          50 € päev 

RANNAVOLLE        3 € tund 

          25 € päev 

RANNAJALGPALL        9 € tund 

          75 € päev 

KORVPALLIVÄLJAK       5 € tund 

          30 € päev 

KÄSIPALLI VÄLJAK       10 € tund 

          60 € päev 

KOHTUNIKEHOONE 

Kohtunike ruum        10 € tund 

          50 € päev 

Inventari ruum         5 € tund 

          30 €  päev 

 

SUUSASTAADION VÕISTLUSTEKS      300 € päev 

* sisaldab staadionihoone kasutamist 
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* Spordirajatiste kasutamine treeninguteks hind sisaldab pesemisvõimalust ja riietusruumi kasutamist 

spordihoones. 

* Matkaradade, suusaradade ja terviseraja kasutamine on tasuta. 

*Spordirajatiste kasutamine ainult sihtotstarbeliselt, võistluste ja/või suurürituste korraldamiseks lepitakse 

kokku eraldi vastavalt esitatud hinnapakkumistele. 

*Keskusel on õigus nõuda võistluste korraldamiseks keskuse rentimisel vastavalt võistluste suurusele vastava 

turvateenistuse korraldamist keskuse varade säilimiseks; WC-de ja prügimajanduse korraldamist; pädeva 

organisatsiooni poolt ajutiste elektritööde teostamist; lumekoristust ja libedusetõrjet ning muude tööde 

teostamist. 

 

 

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE SAUNAD 

SPORDIHOONE SAUN  

 riidekapp, dušš        3 € in 

riidekapp, pesuruum, saun      5 € in 

         30 € tund 

KEKKONENI SAUN (20 in.) (minimaalne aeg 2h)    30 € tund 

Kekkoneni sauna tünnisaun (koos saunaga)     100 € kord 

GREENI SAUN (35 in.) (minimaalne aeg 2h)     50 € tund 

TAASTUSKESKUS  (minimaalne aeg 2h)     30 € tund 

SAUNALINA         3 € päev 

 

 

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE TOITLUSTUS 

HOMMIKUSÖÖK         7,00 € 

LÕUNASÖÖK         7,00 € 

ÕHTUSÖÖK          6,00 € 

LASTE HOMMIKUSÖÖK       5,50 € 

LASTE LÕUNASÖÖK       5,50 € 

LASTE ÕHTUSÖÖK        4,50 € 

 
 

KÄÄRIKU SPORDIKESKUSE TEHNIKA 

Ratastraktor John Deere, AVANT      50,00 €/tund 

ATV          36,00 €/tund 

Rajamasin Kässbohrer Pisten Bully 100 suusaraja hooldustöödeks  120,00 €/tund 

Tõukeratta/jalgratta rent       5 €/3 tundi 

          15 €/päev 
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SUP laua/vesiratta/paadi rent       10 €/tund 

15 €/2 tundi 

          20 €/3 tundi 

Hinnad sisaldavad käibemaksu.  
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus jätab endale õiguse muuta hindu sellest eelnevalt teavitamata.  

 
* Erandkorras on juhatusel õigus rakendada viimase minuti soodustusega hinda.  

TELLIMUSE MUUTMISE JA TÜHISTAMISE TINGIMUSED  
 
Majutus-, toitlustus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning laagripakettide tellimuste 

kinnitamine, muutmine ja tühistamine toimub kirjalikult e-maili kristiina@tehvandi.ee või 

kaariku@tehvandi.ee teel. 

 

Tellijal on õigus vähendada ja tühistada majutus-, seminari-, sauna- ja spordirajatiste ning 

laagripakettide tellimusi alljärgnevalt: 

• vähemalt 70 päeva enne tellimuse algust kuni 100% tellimuse kogumaksumusest; 

• 56 päeva enne tellimuse algust kuni 60% tellimuse kogumaksumusest; 

• 42 päeva enne tellimuse algust kuni 40% tellimuse kogumaksumusest 

• 28 päeva enne tellimuse algust kuni 20% tellimuse kogumaksumusest; 

• 14 päeva enne tellimuse algust 5% tellimuse kogumaksumusest. 

• 7 päeva enne tellimuse algust 0% tellimuse kogumaksumusest 

 

Tellijal on õigus toitlustustellimusi (v.a. laagripaketid) vähendada ja tühistada alljärgnevalt: 

• vähemalt 7 päeva enne toitlustamist kuni 100% toitlustustellimuse kogumaksumusest; 

• vähemalt 3 päev enne toitlustamist 0% toitlustustellimuse kogumaksumusest. 

Nimetatud tähtaegade ületamisel on SA Tehvandi Spordikeskusel õigus nõuda tellimuse eest 

tasumist. 
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