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Saaremaa Toidufestivalile  4.-5.september 2021 

Lisaks Reo kloostri ning Panga Talu roosiaia ja apiteraapiamaja külastus. 

 

Alates 2014. aastast toimuv Saaremaa Toidufestival pakub 11 päeva kestvat põnevat programmi, 

mille kohta saab öelda vaid üht: KENAST SÖÖJAST ON KA TOIDUL HEA MEEL. 

Festival algab 2.septembril. 

Saaremaa Toidufestival väärtustab kohalikku värsket toorainet, mis on kasvatatud ja valmistatud 

ausalt, südamega ning vastutustundlikult; tutvustab saarte toidukultuuri eripärasid ja kohalikke 

tegijaid, kutsub kohale nimekaid kokkajaid kaugemaltki  jne. jne.  

Vaata täpsemalt www.saaremaatoidufestival.ee 

Tule meiega ja saa osa põnevatest maitseelamustest! 

1. päev 

Koguneme Viljandi Bussijaama kell 6:00. (Viljandi linna bussipeatustest samuti kokkuleppel 

pealetuleku võimalus, kui need jäävad väljasõidule Karksi suunas). 

 Järgmised bussile tuleku võimalused: Karksi kell 6:45, Karksi-Nuiast kell  7:00. Abjast  kell 7:15. 

Kilingi-Nõmmelt kell 7:40 , Pärnu Bussijaamast 8:15 (seal teeme ka 15 minutilise kiirpeatuse).  

Kokkuleppel võimalus bussile tulla teele jäävatest peatustest. Kõikides märgitud peatuskohtades 

palume olla kohal vähemalt 5 minutit varem. Virtsu sadamasse  jõuame orienteeruvalt kell 9:40, sest 

seal peame tegema 30 minutilise peatuse (vajalik töö-ja puhkeaja seaduse tõttu bussijuhtidel).  

Praam väljub kell 10:15. 

Ca pool tundi praamiga ja edasi sõidame Kuressaare linna, kus kell 10 algas Suur Turupäev koos 

sügislaadaga. Selle kestvus kuni kella 15-ni. Suurel Turupäeval lähemalt ja kaugemalt, linnast ja maalt 

piirkonnamärgise Saaremaa Ehtne Toode kandjad tulevad üheks päevaks Kuressaare kesklinna kokku. 

See on suurepärane võimalus suhelda otse tootjatega ning osta oma kotid täis ehtsat Saaremaa 

kaupa. Koos talunikega korraldatakse kogu perele suunatud aktiivseid tegevusi.  

Suure Turupäev toimub Kuressaare kesklinnas. Kuna meie majutus on mugavas „Rüütli“- SPA hotellis, 

siis see asub vaid väikese jalutuskäigu kaugusel. Sõidamegi algul kohe hotelli juurde, kuid hotellis 

algab sisseregistreerimine kell 16.00. (Loodame kokkuleppele saada ja majutuda juba kell 15.00). 

Kuhu minna ja mida teha? 

Kell 10 – 15  toimub Sügislaat  Kuressaare Kultuurikeskuses ja selle ümbruses (Tallinna 6) 

Kell 10 – 20  Saaremaa toit kui vaatemäng su pidulaual – Ehtne Saaremaa/Auriga Keskus  (Tallinna 88) 

http://www.saaremaatoidufestival.ee/
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Kell 12 – 15 on võimalik nautida Saaremaa Restoranide Nädala raames lõunasööke  (2-käigulised, 

hind 10 €/in, hind jooke ei sisalda). Restoranid leiad lehelt: 

https://saaremaatoidufestival.ee/saaremaa-restoranide-nadal/ 

Kell 10-18  Kuressaare piiskopilinnus  -  kõige paremini säilinud keskaegne linnus kogu Baltikumis. 

(Soovitame seal juba eelneval päeval ära käia). Seal asub tänapäeval saare kõige suurem ja vanem 

muuseum, kõige ilusam vaade Kuressaare linnale ning Kuressaare kõige kõrgemal paiknev kohvik. 

Kell  15:00 või kell 16.00  koguneme bussi juurde (kellaaja täpsustame bussis, sõltub hotelli 

registreerimise võimalusest), võtame oma pagasi ja suundume hotelli oma tubadesse registreeruma  

Kell 18:00 algab kuulus Kuressaare Tänavapiknik kestvusega kuni 23.00. Tänavapiknik ongi tänaval – 

lauad kulgevad  Kuressaare kesklinnas mööda Lossi tänavat.  Korraldajate poolt on valgete linadega 

kaetud kilomeeter laudasid, kuhu osalejad saavad oma söökide-jookidega minna piknikku pidama. 

(Tänavapikniku  toimumine sõltub piirangutest) 

Restoranide Nädala raames on võimalik nautida 3-käigulisi õhtusööke. 

https://saaremaatoidufestival.ee/saaremaa-restoranide-nadal/ 

Lisaks neile on veel avatud hulgaliselt kohvikuid. Samuti võimalus õhtusööki nautida ka hotelli 

restoranis või buffet-stiilis. 

2. päev 

Kell 8:00 alates rikkalik  hommikusöök buffet-stiili lauas 

9:30 – 9:45  koguneme bussi juurde ja alustame sõitu REO nunnakloostrisse, mille elanikud on tuntud 

avatuse ja rõõmsameelsuse poolest. Külalislahkusest seal juba puudust ei ole. Nunnad tegelevad ka 

mesindusega. 

Ringkäik kloostris. Võimalik osta kloostri mesilaste poolt toodetud mett  ja teisi tooteid, mida töökad 

nunnad on valmistanud.  

Seejärel sõidame uurima, kuidas näeb välja veel Kaali kraater, mis tekkis kunagi ammu meteoriidi 

langemisest ja sellele järgnenud plahvatusest.  

Praam mandri poole väljub kell 12.55 

Mandrile jõudes võtame suuna Panga Talu roosiaeda, mis on unikaalne koduaed.  Roosid on küll 

enamuses selleks aastaks õitsenud, kuid roosiaia perenaine Silva tutvustab kollektsioonaia tekkelugu. 

Lisaks sellele uudistame apiteraapia maja ja kuulame magusat mesijuttu. Võimalus osta mett otse 

mesinikult.  

Tagasi jõuame orienteeruvalt Pärnusse kell 17, Karksi-Nuia 18.30, Viljandi Bussijaam kell 19.00 

Hind: 

• Koht kaheinimese toas: 95 € /täiskasvanule 

https://saaremaatoidufestival.ee/saaremaa-restoranide-nadal/
https://saaremaatoidufestival.ee/saaremaa-restoranide-nadal/
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• Ühekohalises toas: 125 € 

• Lastele kuni 12 aastat bussis sõit koos täiskasvanu(te)ga tasuta, maksavad ainult lisavoodi 

eest + praamipiletid  (piiratud arv kohti). 

Hinnas: 

• Mugavustega 49-kohaline buss (grupi maksimum suuruseks 30 osalejat) 

• Praamipiletid 

• 1 öö majutust SPA hotellis „Rüütli“ mugavustega tubades 

• Jõusaali kasutus /sauna ja basseiniruumis võib veel jätkuda remont/ 

• Buffet-hommikusöök hotellis 

• REO kloostri külastus 

• Panga Talu külastus 

• Reisijuhi teenus 

 

Täpsem info ja sõidule registreerumine: 
Telefon: 5029006  Marianne Rosenfeld 
E-kiri:  maaelureisid@gmail.com 
www.maaelureisid.ee 

 

 

 

mailto:maaelureisid@gmail.com
http://www.maaelureisid.ee/

