



“Unistuste Suhteruum”  Nurka talus hinnakiri 

 Hind on kahele inimesele ja sisaldab majutust, koolitusmaterjale, kohvipause ning viit söögikorda -  
 reedel Õ; laupäeval H, L, Õ; pühapäeval H, L. 

Häärberis asuvate tubade kirjeldused ja hinnad 

Häärberi sviit 
* Häärberi suur (70 m2) ja luksuslik sviit asub II korrusel 
* Lai voodi kahele (2 x 2 m) 
* Puust mullivann, soome saun, WC, suur rõdu lõunasse 
* Toas on TV ja muusikakeskus 
* Hind 849 €  

 

Suur sinine tuba 
* Sinine tuba asub I korrusel, suurus on 30 m2  
* Toas kaks voodit (90 x 200), mis paigutatakse kokku 
* Toal on valgusküllane veranda ja oma väljapääs õue 
* Toas on suured ja mugavad tugitoolid, diivan  
* WC ja vannituba on eraldi ning jagatud Häärberimaja kolme 

toa vahel asudes I korruse koridoris 
* Hind 699 € 
 

Väike punane tuba 
* Tuba asub häärberi I korrusel, suurus on 14 m2  
* Toas on lai voodi kahele 
* WC ja vannituba on eraldi ning jagatud Häärberimaja kolme toa 

vahel asudes I korruse koridoris 
* Hind 669 €   



Väike sinine tuba 
* Tuba asub häärberi I korrusel, suurus on 16 m2. 
* Toas on kaks eraldi voodit, mis paigutatakse kokku 
* WC ja vannituba on eraldi ning jagatud Häärberimaja kolme  
   toa vahel asudes I korruse koridoris 
* Hind 669€ 

 

 
Tihase tuba 
* Tuba asub häärberi II korrusel, mille suurus on ca 20 m2.  
* Toas on kaks eraldi voodit, mis paigutatakse kokku  
* WC ja vannituba on eraldi ning jagatud Häärberimaja kahe toa 

vahel asudes II korruse koridoris 
* Hind 699 €  

• Igas toas on voodipesu ja käterätikud 
• Igas toas on Wifi 
• Kõigi häärberis asuvate tubade külalistel on ühises kasutuses köök ja avar elutuba  

Hobuse tuba 
* Tuba asub häärberi II korrusel,  suurus on  20 m2.. 

* Toas kaks voodit (90 x 200), mis paigutatakse kokku 
* Toa juurde kuulub ka oma siserõdu  
* WC ja vannituba on eraldi ning jagatud kahe toa vahel asudes 

II korruse koridoris 
* Hind 699 €  



Käsitöömajas asuvate tubade kirjeldused ja hinnad 

Siili sviit 
*    Siili sviit asub maja II korrusel 
* Toas on kaks voodit, mis paigutatakse kokku 
* Toa juurde kuulub oma pesuruum ja WC 
* Hind 719 €  

 
Õunapuu tuba 
*   Tuba asub II korrusel, suurus 16 m2 
* Toas on kaks voodit, mis paigutatakse kokku 
*   WC ja vannituba on eraldi, asuvad I korrusel ning jagatud  
     Käsitöömaja kahe toa vahel     
*  Hind 669  €  

 
Linnu tuba 
*   Tuba asub II korrusel, suurus 16 m2 
* Toas on kaks voodit, mis paigutatakse kokku 
*   WC ja vannituba on eraldi, asuvad I korrusel ning jagatud  
     Käsitöömaja kahe toa vahel  
*   Hind 669 € 

• Igas toas on voodipesu ja käterätikud. 
• Igas toas on Wifi.  
• Kõigi käsitöömajas asuvate tubade külalistel on ühises kasutuses köök. 



Saunamajas asuva toa kirjeldus ja hind 

* Saunamaja on eraldiseisev hoone, kus asub puhketuba (kamin, kööginurk, nurgadiivan, lamamistoolid) 
* Sauna katusealuses avatud planeeringuga magamistuba, voodid kahele 
* Puuküttega saun (eraldi tasu eest) ja pesuruum kahe dušiga, WC 
* Toas on voodipesu ja käterätikud 
* Toas Wifi 
* Hind 719 €  

Aidatubade kirjeldus ja hinnad 

Poissmeeste kamber 
* Tuba asub suures aidas. 
* Toas on romantiline voodi ja laud ning toolid. 
* WC ja pesuruum on eraldi, asuvad Käsitöömaja I korrusel ning  
jagatud Käsitöömaja kahe toaga. 
* Toas on voodipesu ja käterätikud 
* Toas Wifi 
* Hind 599 € 

Tüdrukute kamber 
* Tuba asub suures aidas. 
* Toas on romantiline voodi ja laud ning toolid. 
* WC ja pesuruum on eraldi, asuvad Käsitöömaja I korrusel ning  
jagatud Käsitöömaja kahe toaga. 
* Toas on voodipesu ja käterätikud 
* Toas Wifi 
* Hind 599 €  



Väikese aida kamber 
* Tuba asub väikeses aidas. 
* Toas on romantiline voodi ja laud ning toolid. 
* WC ja pesuruum on eraldi, asuvad Häärberi I korrusel ning  
jagatud Häärberimaja elanikega. 
* Toas on voodipesu ja käterätikud 
* Toas Wifi 
* Hind 599 €  


