SEMINARID
MAAL
Erinev ja
inspireeriv!

Korraldame oma ettevõtte järgmise seminari maal!?
21 sajandi inimesele meeldib linnas elada - globaalselt kasvab linnaelanike arv iga nädal 1,5 miljoni inimese võrra.
Muljetavaldav! Linn kasvab ka Eestis - kerkivad elumajad ja büroohooned. Elamiseks ja töötamiseks. Muidugi on igal
inimesel on õigus elada, kus talle meeldib. Ja töötada. Ainult, et uuringud ütlevad, et linnakontor pole mitte igas olukorras kõige parem koht töötamiseks - pole seda ei inimese, ega organisatsiooni vaatenurgast vaadates.
Moodne kontor on kui katkestuste paradiis - keegi kutsub koosolekule, keegi hüüab, et kohvi sai valmis, keegi kutsub
sind vaatama midagi, mida sa kindlasti nägema pead, keegi palub abi, lisaks kolleegide omavahelised üle ruumi kostvad suhtlused, Facebook, Skype, mobiiltelefon. Uuringud ütlevad, et 25% tööajast kaob katkestuste tagajärjel. Katkestus on aga tõhusa töö tegemise ja loovuse vaenlane.
Paljud kontoritöötajad töötavad üle 40 tunni nädalas. Selle peamine põhjus ei ole see, et tööd on palju, vaid see, et
süveneda saab alles siis kui kontor hakkab vaiksemaks jääma...
See ei ole produktiivne töökeskkond, vaid keskkond, kus inimesed on kogu aeg hõivatud, et oma jooksvate asjadega
valmis jõuda. Enamasti nad muidugi jõuavad ka, sest sul on tubli meeskond. Aga sellel on hind – ainult jooksvatele
asjadele keskendumise hinnaks on suurele pildile mitte mõtlemine. See omakorda aga tähendab, et meeskond kaotab oluliselt oma innovatsioonivõimekuses – inimestel ei ole lihtsalt aega mõelda kuidas asju saaks nutikamalt teha.
Neil pole aega märgata rahuldamata kliendivajadust või uusi tekkivaid võimalusi. Katkestuste otsene tagajärg on ka
vigade tekkimine ning stress ja motivatsioonilangus.
Kust saab rohtu ja mis rohi üldse aitab? Aitab vaikus ehk võimalus süveneda. See on imeline luksus kui tead, et sind
ei segata. “Linnakeskkonnast irdumine ei tähenda maailma selja pööramist, vaid võimalust näha maailma selgemini
ja püsida kursil,” ütleb Norra ettevõtja ja maadeavastaja Erling Kagge.
Teadlased, näiteks psühholoog Ruth Ann Atchley Kansase ülikoolist, on avastanud, et isegi väike looduses viibimine
muudab inimese loovamaks, õnnelikumaks ning parandab keskendumisvõimet. Uuring näitas ka, et kasutegur on
seda suurem, mida kauem looduses ollakse. Märkimisväärne hüpe tulemustes tuleb peale kolme päeva looduses
veetmist.
Teadusmees Gregory Bratman Stanfordi ülikoolist, on aga avastanud, et looduses jalutanud inimestel on kalduvus
ennast haletseda ning depressiooni langeda oluliselt madalam kui nendel, kes pole seda teinud - looduses viibimine
lihtsalt blokeerib negatiivsed vaimsed protsessid, mis linnamüra on tekitanud.
Nutikam inimene, kes suudab keskenduda. Kes tahab endale sellist kolleegi? Kes tahab ise olla nutikam? Ma tean teie
vastuseid.
Tule tarbi seda luksust - tee oma meeskonnaga seminar maal!
Meie siin maal tegelikult teame kuidas luua toetav ja süvenemist võimaldav keskkond, mis on igapäevasest erinev,
inspireeriv ja fun. Aita oma meeskonnal hoida ühtset suurt pilti ja anna neile aega looduses viibida ning omavahel
ideid põrgatada - leppige kokku eesmärk ja sõitke meeskonnaga paariks päevaks kontorist välja, teise keskkonda asju
arutama, projekti lõpetama, järgmise perioodi plaane tegema või ajurünnakut pidama.
Ja veel, laske enda eest hoolitseda: teie tulete meeskonnaga paariks päevaks ja teile pakutakse täisteenus - tööruum,
internetiühendus, esitlustehnika, hea ja puhas toit, ööbimine ning kohalikud tegevused, olgu selleks siis loodusmatk,
seatapu vaatamine või suitsusaun.
Lahkudes tead, et palju asju sai tehtud ja… ...noh, kuidagi mõnus oli olla. Peabki olema, sest oleme kõik mõelnud läbi
selleks, et sinul ja su meeskonnal oleks siin hea tööd teha ja uusi asju algatada.

Indrek Maripuu
Koolitaja
Loovusait - ajurünnakustuudio
MTÜ Eesti Maaturism liige
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SEMINARID MAAL Harjumaa
KALLASTE TURISMITALU

Kasepere küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa
+372 507 6138, +372 5551 3013
info@kallastetalu.ee
www.kallastetalu.ee
Kallaste Talu
aastaringselt
20 tuba, 85 kohta
Tallinn 45 km, Keila 20 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Mõtteruum 65m²

40

20

30

30

-

15

Peamaja saal 75m²

40

-

50

50

-

30

Suur suvesaal 150m²

120 40 100 100

-

64

Saun-tareke Ella 20m²

10

-

8

-

15

15

Mitmekülgseid võimalusi pakkuvad seminariruumid on ümbritsetud paksust metsast ja
värskest õhust. Kõhule teevad rõõmu maitsvad
road otse taluköögist. Küpsetised, millest räägitakse legende ja ideed, mis liigutavad mägesid.

Võimalusi on palju nii kehale kui meelele – ekstreemspordist rahustava massaažini. Vajalik
seminarikraam on loomulikult ka olemas. Palju naeru ja itsitusi pakuvad aga istumiseks kasutuses olevad lustakad (tuharaid pinguldavad) trennipallid.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, arvutikõlarid, wifi,
printer. Lisaks värske metsa õhk ja vesi.
Kirjatarbed: valge paber.
Lisateenused: majutus, värskelt küpsetatud talutoit, kuum saun ja lai valik aktiivseid tegevusi
ning töötubasid taluleiva küpsetamisest ekstreemse seikluspargi või parvematkani välja, Kalju-lava üritused, taluloomad. Massaaži tellmise võimalus.
Võimalused lähipiirkonnas: Padise klooster 1 km, Pakri saartele Kurkse sadamast 10 km,
Rummu karjäär (tehisjärv) 3 km, Padise Seikluspark 0,1 km, Kalju-lava 0,4 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 700-le inimesele. Majutuskohti siseruumides kuni 85-le, telkimisvõimalus kuni 300-le inimesele.

LAITSE GRANIITVILLA

Lossipargi tee 8, Laitse küla
Saue vald, Harjumaa
+372 641 1002, info@graniitvilla.ee
www.graniitvilla.ee
Laitse Graniitvilla
aastaringselt
50 kohta (9 kahetoalist sviiti)
Tallinn 26 km, Keila 17 km

Seminariruumid:
Kaminasaali (110 m²) mahub seminari pidama
kuni 30 inimest. Suurde saali (550 m²) mahub
olenevalt ürituse iseloomust kuni 300 inimest.
Graniitvilla lummab oma eripärasusega igaüht,
kes siia majja tuleb, olgu tegu seminariga või
suvepäevadega. Villas on olemas kaks saali,
kus on võimalik pidada nii suuremaid kui ka
väiksemaid koosviibimisi. Mõlemas saalis on
mugavad toolid ning suured lauad, mida saab
vastavalt kliendi soovidele ümber paigutada.

Garanteerime, et loomingulise õhkkonnaga Laitse Graniitvillas lähevad kõik üritused plaanitult!
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: markerid, valge paber.
Lisateenused: majutus, catering-toitlustus, kunstiõpe skulptor Tauno Kangro juhendamisel,
külakiik, skulptuuriaed, hobuteenused.
Võimalused lähipiirkonnas: LaitseRallypark, Ruila Tallid.
Suve- ja talvepäevad: Graniitvilla ruumid ja suur õueala on sobilik paljude erinevate ürituste
toimumise paigaks – firma kliendi- ja jõulupidudeks, suvepäevadeks, seminarideks, kontserditeks ja sünnipäevadeks. Lisaks 50-le olemasolevale magamiskohale on võimalus ka
lisavooditele.

LAITSERALLYPARK

Hingu küla, Saue vald, Harjumaa
+372 671 6067, +372 522 8484
info@laitserallypark.ee
www.laitserallypark.ee
LaitseRallyPark
aastaringselt
2 saunaga puhkemaja (ühes majas 12 kohta)
Tallinn 40 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Väike seminariruum 65m²
Suur saal 140m²

-

-

20

20

-

-

50

30

30

40

-

70

LaitseRallyPark’i seminariruumid on hea mõte
kui soovite vaheldust ja koosolekule või koolitusele järgnevalt anda päevale lisaväärtust, liites
seminaripäevale mõne vahva elamuse, on selleks siis rallivõistlus, pinev kardisõit, ronimine
maastikuautoga küngastel või lahutades meelt
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vigurauto roolis. Seminariruume on meil mitu, nii väiksemale kui suuremale grupile. Meie juures käib hariv ja meelelahutuslik käsikäes!
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, helisüsteem.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad.
LaitseRallyPark`is saab sõita asfalti/kruusarajal BMW ja Lada ralliautodega. Avatud on kardikeskus, kus võimalus proovida kätt slaalomrajal trikiauto roolis või võtta vastu väljakutse ületada takistusterada UAZ off-road autoga. Kes soovib kogeda kaassõitjana rallikatse elamust,
siis meil on Lada VFTS ralliauto. Avatud vanaautode expo, liikluslinnak, mängudemaja. Seltskonnad al 35 in on teretulnud sünnipäeva või firmasündmust läbi viima meie nostalgia hõngulisse retro ruumi. LaitseRallyPark`is on 2 saunaga puhkemaja, kus saab puhata ja saunatada!
Suve- ja talvepäevad: grupid talveperioodil kuni 100 inimest ja suvel 150 inimest. Pakume
peotelgi renti, 4x8 m.

SEMINARID MAAL Harjumaa
LAUGU KÜLALISTEMAJA
Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa
+372 527 0246, info@laugu.ee
www.laugu.ee
Laugu külalistemaja
aastaringselt
6 kolmest tuba, kokku 18 kohta
Tallinn 45 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 40m²

30

30

25

25

-

-

Kaminaruum 40m²

15

15

15

-

-

-

Kolmekorruselises külalistemajas köidab Teie
pilku kaunis, värviküllane interjöör juba sisenedes. Teie käsutuses on 6 hubast 3-kohalist tuba
lustlike värvitoonidega. Kõikides tubades dušš,
wc ja wifi. Külalistemajas on võimalus pidada
koosolekuid ja seminare koos kõigi vajalike
seadmete ja abivahenditega. Nii suuremas seminariruumis kui ka väiksemas kaminasaalis on

mõnus arutada maailmaasju. Pärast töiseid jutte pakub kehale ja hingele vajalikku kosutust
puuküttega leilisaun ja bassein. Kõhtu paitab maitsev toit peosaalis. Meie avaral territooriumil
on mängu-, telkimis- ja lõkkeplatsid ning turvaline parkimisplats.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, laptop.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, meeskonnamängud, matkad.
Võimalused lähipiirkonnas: Viru raba matkarada 15 km, ujumisvõimalus ujulas 5 km, liivarand
2 km, Kolga mõis ja muuseum 10 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus. Max osalejate arv suvel 50. Majutuskohti peamajas 18, kõrvalmajas 9, suvel lisaks telkimine. Meil on võrkpalliväljak, korvpalliplats, kaks
grillimis-ja lõkkeplatsi ja avarad muruväljakud. Lastele batuut.

METSANURME KÜLAKESKUS

Vana-Rehemetsa, Metsanurme küla
Saku vald, Harjumaa
+372 5306 5503, metsanurme@gmail.com
www.metsanurme.eu
MTÜ Metsanurme
aastaringselt
Tallinn 22 km, Saku 5 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

kaminasaal 80m²

50

35

42

-

-

-

II korruse kaldlaega saal 50m²

30

16

-

20

-

-

-

-

-

-

-

Välilava (3 küljes seintega) 60m² 80

Võimalus seminari läbiviimiseks looduslikus ja
ajaloolises keskkonnas. Ruumides on kergesti
ringi paigutatav mööbel, ruumid võimaldavad
korraldada paralleelseid tegevusi kahes ruumis,
lisaks õuealal ja välilaval. II korruse seminariruumis pehmed riidekattega toolid, I korruse
kaminasaalis mugavad kasevineerist seljatoega
toolid. Seminariruumis võimalik teha tegevusi

ka põrandal madratsitel, mida saab kokkupanduna kasutada ka istumiseks.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem (juhtmega mikrofon
+peamikrofon), wifi, laptop, printimisvõimalus.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustus (kohalik tooraine). Omalt poolt pakume koolituspakette teemal teenindus, meeskonnakoolitus, suhtlemistreening.
Võimalused lähipiirkonnas: matkad Metsanurme-Üksnurme matkarajal (9 km, 5 km, 3,5 km,
2 km), liivaväljakuga võrkpalliplats, külakiik, laste mänguväljak, koduloomuuseum. Koostöös
partneritega pakume paketti Saku Tuur (Esko talu, Saku mõis, õllemuuseum ja -tehas).
Suve- ja talvepäevad: Suvepäevadel kuni 200 in, talvepäevadel kuni 100 in. Suvepäevadel majutus telkides ja II korruse seminariruumis madratsitel (15 in), talvepäevadel majutus partnerite juures. Olemas välitelk 3x4,5m, õuealal välilava 60 m². Õuealal eraldi wc (3 kohta) ja dušš.
Karavanauto parkimiskohti 2.

KÕRVEMAA MATKAJA SUUSAKESKUS

Oja talu, Pillapalu küla, Anija vald, Harjumaa
+372 5349 9598, info@korvemaa.ee
www.korvemaa.ee
aastaringselt (K-P)
12 tuba, 36 kohta, 10 lisakohta
Tallinn 50 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 45m²

40

24

24 18

-

30

Seminariruum 37m²

20

10

12 10

-

16

Seminariruum 28m²

14

-

14 14

-

-

Õuepaviljon õllemööbliga 85m²

90

55

45

-

80

40

Ideaalne võimalus seminari läbi viia, kombineerides tegevusi siseruumides ja õues. Terviserajad,
keskuse avatud platsid, matkamisvõimalused –
neid kõiki võib käsitleda ka seminari ühe osana.
Ilusa ilma korral on võimalik seminari läbi viia
õuepaviljonis, grillimajas või lõkkeplatsil.

Seminariruumid on lihtsalt ümberkujundatavad, neljakandilised lauad ning eemaldatavate
klappidega pehmed riidekattega toolid. Võimalik läbi viia erinevaid grupitöid keskuse söögimaja eri ruumides!
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, kümblustünnid, erinevad matkad (jalgsi-, ratta-,
räätsa-, FAT rattamatkad), discgolf, suusatamine, kelgutamine, meeskonnamängud, madalseiklusrada, footpool, viburada, orienteerumisrada.
Võimalused lähipiirkonnas: Kõrvemaa maastikukaitseala terviserajad, RMK Uuejärve 7 km
loodusõpperada. Keskusest saab alguse 2,5 km paljajalu matkarada; madalseikluspark; Ojajärveke supluseks. Kergliiklustee rullitamiseks, rattaga sõitmiseks, jalutamiseks.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus koos matkalise või seiklusliku tegevusega.
Koos ööbimisega siseruumides mahutavus 50, ilma ööbimiseta 1500. Olemas õuepaviljon,
väliköök, gillimisvõimalused. Suveperioodil võimalik majutuda telkides ja ripptelkides.
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SEMINARID MAAL Harjumaa, Lääne-Vrumaa
VALGEJÕE VEINIVILLA

Valgejõe küla, Kuusalu vald, Harjumaa
+372 508 7222, info@veinivilla.ee
www.veinivilla.ee
Veinivilla
aastaringselt
suvel telkimisvõimalus kuni 50-le in
Tallinn 60 km, Rakvere 40 km.
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Ruum 60m²

40

20

25

25

-

-

Ruum/rõdu 20m²

10

-

-

-

-

-

Meil on suur saal, mis sobib hästi nii pidudeks,
koolitusteks kui seminarideks. Korralik helisüsteem ning projektor on seminari vältimatud abimehed. Suurimaks lisandväärtuseks veinitalus
on kohalik puuvilja- ja marjavein, mis võib aidata
arutelusid loominguliselt elavdada. Korraldame
degustatsioone, veinikoolitusi ja ekskursioone
tootmisruumidesse. Samuti pakume kohalikke
suupisteid ning toitlustust. Seminari on võimalik

kombineerida ka kanuusõiduga. Laudu ja toole on võimalik kergesti ümber paigutada.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud ja kõike, mida tellitakse
Lisateenused: toitlustus, suupisted, veinikoolitus, veinide degusteerimine, veini tegemise koolitus koos praktikaga, ekskursioon veinitalus, meeskonnamängud.
Võimalused lähipiirkonnas: Viru raba 9 km, Nõmmeveski juga 5 km. Kanuuga sõitmise võimalus lõpp-peatusega Valgejõe Veinivilla juures. Loksa mererand 15 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 50-le inimesele. Suvisel perioodil telkimise võimalus. Lähedalasuvate majutusvõimaluste kohta küsi lisainfot. Olemas 3x3 m peotelk.

VIIKINGITE KÜLA

Saula küla, Kose vald, Harjumaa
+372 5664 2528, info@viikingitekyla.ee
www.viikingitekyla.ee
Viikingitekyla
aastaringselt
elamusmajutuses 96 kohta, 4 erinevas majas
Tallinna kesklinn 15 min. autosõidu kaugusel
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

-

-

12 30

-

16

25 14

-

-

-

-

-

14

-

-

-

25

-

-

-

Suur saal 60m²

84

-

-

Sõdalaste saal 20m²

40

40

Vahesaal

35

-

Taverna II korrus

16

-

-

Kadakasauna maja

-

-

Mäepealne katusealune õues

-

-

-

Viikingite küla on kooslus VII-XIII sajandi kultuurist ning kaasaegsest XXI sajandi mugavusest!
Pakume ruume, toitlustust ja erinevaid tegevusi.
Teil on vajalik ainult kohale tulla ning semina-

rist maksimum võtta! Meil on ühtekokku 6 erineva suurusega ruumi. Lisaks on metsas ja jõe
ääres majakesed nõupidamisteks ja koosviibimisteks. Osades ruumides saame seminaride
jaoks kohandada pinkide ja laudade paigutust vastavalt soovile - võimalusi on palju.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Tegevused ning meeskonnamängud: Viikingite küla pakub kauge aja meelsusest kantud harivat, põnevat ja kaasavat meeletoidet. Ühtekokku pea 30 erinevat tegevust: rammukatsumised,
seiklused, loengud ja esitlused muinasaegsest Eestist, linnuse vallutamine, viikingimatk jõel,
matk Saula Siniallikatele, kalapüük, muistsete laulude ja tantsude õppimine, vibulaskmine,
kirvevise jne.
Toitlustus: Viikingite küla Tavern pakub rahvuslikku joont nii menüüs kui ka miljöös (kohvipausid, grupimenüüd, hommikusöögimenüüd).
Suve- ja talvepäevad: Meie küla mahutab ühtekokku kuni 300 inimest, ööbima kuni 96 inimest, lisaks telkimiskohad. Võimalusi tegevusteks nii õues kui toas. Viikingite külas on ainulaadne Linnus, kus võimalik huvitavaid tegevusi teha.

ARBAVERE PUHKEKESKUS

Arbavere küla, Kadrina vald, Lääne-Virumaa
+372 557 3744, info@arbavere.ee
www.arbavere.ee
Arbavere Puhkekeskus
aastaringselt
10 tuba, 26 kohta
Tallinn 65 km, Rakvere 30 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Väike seminarisaal 33m²

20

-

-

-

-

-

Suur seminarisaal 80m²

35

-

-

-

-

-

Kui otsid kohta nõupidamiseks või koolituseks,
sobivad selleks hästi meie seminariruumid.
Püüame Teile luua lahendused, mis aitavad
osalejatel olla produktiivsed tööalastel nõupidamistel.
Väiksem seminariruum mahutab 20 inimest
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ning ruumi rent kogu päevaks 50 €. Suurem seminarisaal mahutab mugavalt 35 inimest ning
ruumi rent kogu päevaks 70 €.
Samuti on võimalik koosolekute vahele tellida kohvipause koos suupistetega. Pakume vastavalt Teie soovile kergeid ampse või toekamaid suupisteid koos soojade jookidega.
Seminari läbiviimiseks: TV, video- ja DVD mängija, dataprojektor, wifi, pabertahvel.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, tennis, korvpall, võrkpall, vibu, paintball.
Võimalused lähipiirkonnas: Viitna matkarada, ujumisvõimalus 4 km, kanuumatkad.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus. Meil on avar territoorium, kuhu suvel saab paigutada 100 telki. Olemas ka suur katusealune, mis mahutab vähemalt 40 in.
Arbavere Puhkekeskus on võõrustajaks erinevatele sündmustele: pulmad, juubelid, aastapäevad, firmaüritused.

SEMINARID MAAL Lääne-Virumaa
ARMA RATSATALU
Rutja küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
+372 5340 3806, armaratsatalu@gmail.com
www.armaratsatalu.ee
aastaringselt
talvel 13 kohta, suvel 30 kohta
Tallinn 100 km, Rakvere 30 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Koosolekuruum

20

-

15

-

-

-

Arma ratsatalu kaminasaalis on hea valgustus,
akendel katted, et vajadusel päikese eest kaitsta. Ruumis põrandaküte ja ühtlane temperatuur.
Kaminasaalist avaneb uks avarale terrassile
- soojemal ajal hea pauside ajal väljas käia ja
grupitööd teha.
Arma ratsatalu seminarivõimalus on sobiv
väiksematele gruppidele kuni 20 in, keskkond
ja asukoht sobivad loovateks tegevusteks ja
meeskonnategevusteks, pauside ajal või peale

seminari lõppu võimalus käia mere ääres või talu ratsakeskuse tallis.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, helisüsteem, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, meeskonnamäng “salakaubavedu”, tegevused tallis ja hobustega.
Võimalused lähipiirkonnas: seikluspark 15 km, ujumisvõimalus meres 0,5 km, Kalame talumuuseum 2 km.
Suve- ja talvepäevad: Max osalejate arv koos ööbimisega 30 in, ilma ööbimiseta 100 in.

EISMA KÜLALISTEMAJA
JA PUHKEKÜLA

Eisma küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
+372 322 2821, +372 502 7366
puhkekodu@eisma.ee
www.eisma.ee
aastaringselt
15 tuba, 33 kohta. Lisaks 11 neljakohalist
kämpingut.
Rakvere 30 km, Tallinn 105 km
Seminariruumid: Eisma puhkeküla on privaatne
mereäärne paik Lahemaa naabruses, kus saad
läbi viia koolitusi ja seminare. Olemas 2 eraldi
majades asuvat koolitusruumi: klaasgalerii
(75 m²) kuni 60-le osalejale ja saunamaja kaminasaal (50 m²) kuni 32-le osalejale. Ruumide
paigutus vastavalt koolitaja soovile.
Suvel võimalik kasutada suuremate gruppidel
põrandaga välitelke (120 m² ja 210 m²).
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan,

pabertahvel koos paberi ja markeritega, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun + kümblustünn, discgolfi rada, 300 m mereranda,
männimets (sõltuvalt hooajast: metsmaasikad, mustikad, pohlad, seened). Lisaks 4 katusealust (2 valgustusega ), 2 grillplatsi, 2 võrkpalliplats (1 mändide all, 1 rannas ), 2 eraldi asuvat
puukütte ja kaminasaaliga sauna (12-le ja 30-le).
Pakume koduseid toite (kõik toidud valmivad kohapeal), kohvipausid perenaise poolt valmistatud suupistetega (koogid, küpsised, magusad- ja soolased pirukad).
Kohapeal: 15 ümmargust lauda (d 1,8 m) ja 150 banketitooli koos toolikatetega.
Võimalused lähipiirkonnas: Vainupea tuletorn 3-4 km, Karepa ravimtaimeaed 10 km, Sagritsa
muuseum Karepal, Arma ratsatalu 5 - 6 km, Vihula mõis 7 km.
Meie külalistemaja on sobilik koht suve- ja talveürituste, koolituste, seminaride, konverentside kui ka pidulike tähtpäevade (pulmad, juubelid) korraldamiseks.

JÄNEDA KÜLALISTEMAJA

Jäneda, Tapa vald, Lääne-Virumaa
+372 384 9750, +372 384 9770
Musta Täku Tall: +372 384 9760
majutus@janeda.ee, info@janedaturism.ee
www.janedaturism.ee
aastaringselt
60 kahekohalist tuba.
Tallinn 65 km, Rakvere 50 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Suur saal 300m²

250 65

-

-

-

-

Lossi saal 72m²

75

40

-

-

-

-

Külalistemaja seminariruum 70m²

50

34

-

-

-

-

Väiksemad grupitööruumid 10-30 inimest

Jäneda mõis pakub konverentside ja seminaride korraldamiseks erinevaid ruume. Meie ruumid sobivad nii suurema konverentsi, erinevate

osalejate arvuga seminari, nõupidamise, töökoosoleku, esitluse korraldamiseks, samuti väiksema vastuvõtu või piduliku ürituse läbiviimiseks.
Erinevad võimalused ja meie väike sõbralik professionaalne kollektiiv aitab teie üritusel meie
majas igati õnnestuda.
Oleme valmis koostama sobiliku paketi, et Teil jääks aega tegeleda ürituse sisulise poolega ja
suhtlemiseks kaaslastega kohapeal.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustamine (kuni 300 inimest korraga). Lisaks matka- ja suusarajad,
spa- teenused, muuseum, käsitöökeskus, Pullitalliteater.
Suve- ja talvepäevad: pakume võimalust ka telkimiseks, külalitemaja kõrval telkimisväljak
kuni 300 telgi püstitamiseks, suudame tagada ka pesemisvõimalused ning toitlustame Musta
Täku Tallis laudade taga enam kui 300 inimest korraga.
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SEMINARID MAAL Lääne-Virumaa
KOHALA MÕIS

Kohala küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
+372 5646 7760, kohalamois@kohalamois.ee
www.kohalamois.ee
aastaringselt ettetellimisel
13 tuba - 5 twin, 2 dbl ja 6 tripl tuba. Lisavoodite võimalus. Majutuse hinnas hommikusöök.
Tallinn 115 km, Rakvere 15 km
PEASAAL (110 m²) on ruudu kujuline ning mahutab teatristiilis kuni 80 in ning diplomaadistiilis kuni 40 in. Suhtes teiste ruumidega jääb keskele. Ruumile annavad valgust 5 akent.
TALVEAED (55 m²) on ristküliku kujuline. Ruumile annavad valgust 8 suurt akent. Sobib rühmatööks kuni 10-le.
ROOSA SALONG (48 m²) mahutab diplomaadistiilis rühmatööks kuni 10 inimest.
SININE SALONG on privaatne väike toakene, kus
mõnus väikse seltskonnaga (6 in) eralduda.
TERRASSISAAL on ristküliku kujuline ja sobib
toitlustamiseks.

Lisaks on võimalik grupitööde puhul kasutada piljardisaali, baari ja bullerjaniruumi.
Kohala mõis pakub suurepäraseid võimalusi seminaride läbiviimiseks. Meeleolu loovad nii
majas valitsev ajalooline hõng, kui ümbritsev kaunis loodus. Lisaks pakume privaatsust ehk
siis samal ajal teenindame majas ainult ühte gruppi.
Kõik seminaripaketid koostame vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Mõisas on erineva
suuruse ja võimalusega ruume. Pakume grupimenüüd lõuna ja õhtusöögiks ning alati värske
kohvi ja tee kohvipausil.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, seinanätsud.
Lisateenused: majutus , toitlustus, saun.
Võimalused lähipiirkonnas: Lammasmäe Puhkekeskusega koostöös pakume kanuuretke
Kunda jõel.

LONTOVA SEIKLUSPARGI
SEMINARIKESKUS

Metsa 2a (Lontova 4), Kunda, Lääne-Virumaa
+372 5360 6666, info@lontovaseikluspark.eu
www.lontovaseikluspark.eu
Lontova Seikluspark
aastaringselt
6 tuba, 17 kohta
Tallinn 100 km, Rakvere 25 km, Narva 100 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarisaal 60m²

40

40

40

40

-

-

Lahemaa Rahvuspargi idaserval, Kunda jõe ürgorus paiknev Lontova seikluspark koos Blücheri
kohviku ning 2019. aastal valmivate seminariruumide ja majutusega, loovad võimaluse
korralda väga eripalgelisi üritusi inspireerivalt
looduskaunis keskkonnas. Seminaripäeva saab
täiendada loodusmatka või meeskonnaüritusega seikluspargis. Olemas jalutusrajad, lasteala,
tuubirada, meeskonnaala koostöövõime aren-

damiseks, kõrg- ning madalseiklusrada. Päeva lõpetuseks saab lõõgastuda saunas. Meie
toidud valmivad kohapeal ja kohalikust toorainest. Menüü arvestab ka erisoovide- ja vajadustega.
Seminariruumid ning toad on valgusküllased ja hubased, lisaks võimalus seminaride läbiviimiseks ka õuesõppe vormis.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, valge sein, pabertahvel, wifi, kott-toolid, õuesõppe võimalus.
Kirjatarbed: valge paber, pabertahvel, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, Lontova seikluspargi teenused, matkad.
Võimalused lähipiirkonnas: jalutusrajad jõe ääres, meri ja ametlik ujumisrand 1 km, muuseum
1 km, vana hüdroelektrijaama pais 1,5 km, Toolse kindluse varemed 9 km, Ehalkivi 7 km.
Suve- ja talvepäevad: erinevad tegevused meeskonnakoolitusteks ja põnevaks ajaveetmiseks
kuni 50-le inimesele. Lisaks toitlustus, saun ning majutus majas kuni 17-le inimesele, suvel ka
telkimisvõimalused.

SAGADI MÕIS

Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
+372 676 7888, sagadi.hotell@rmk.ee
www.sagadi.ee
Sagadi Manor
aastaringselt
Hotellis 29 tuba. Hostelis 30 kohta.
Koos lisavooditega kokku 100 kohta.
Tallinn 90 km, Rakvere 30 km,
Tartu 160 km, Narva 140 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Hotelli konverentsiruum 60m²

50

24

30

-

-

-

Hotelli konverentsiruum 60m²

50

24

30

-

-

-

Härrastemaja peasaal 110m²

100 35

40

-

-

-

Härrastemaja parlament 65m²

-

22

-

-

-

-

Härrastemaja maalide saal 40m²

-

12

-

-

-

-

Looduskooli õppeklass 60m²

50

26

45

-

-

-

Hosteli kaminasaal 45m²

30

14

-

-

-

-

Seminaride ja konverentside läbiviimiseks Sagadi mõisakompleksis on valida väga mitmete
erineva suuruse ning miljööga ruumide vahel. Kõikides ruumides loomulik valgus ning laudade-toolide paigutus vastavalt soovidele.
Lisaks pakume kohvipause, lõuna- ja õhtusööke. Õues õppijatele ja matkaradadel matkajatele
paneme kaasa piknikukorvid. Seminarikülalistele tasuta muuseumipilet.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pastapliiatsid.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, vabaajaprogrammid ja töötoad, loodusprogrammid, seiklusmängud, giidiga metsamatkad, härrastemaja muuseum, metsamuuseum, looduskool, rataste- ja räätsade rent.
Võimalused lähipiirkonnas: Oandu looduskeskus 3 km, Altja kalurite küla 5 km, Käsmu kaptenite küla 15km, Võsu rand ja spordikeskus 10 km, Rakvere linn ja linnus 30 km, Vihula mõis
6 km, Palmse mõis 8 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 150-le (majutusvõimalus kuni 100-le).
Laste jõulumaa koos põnevate tegevuste ja jõuluvanaga 150-le.

SEMINARID MAAL Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
VIHULA MÕIS

Vihula küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
+372 326 4100, reserv@uhotelsgroup.com
www.vihulamanor.com
Vihula Manor Country Club & SPA
aastaringselt
74 tuba ja sviiti
Tallinn 90 km, Rakvere 27 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Constance 137m²

160 40

32

26

- 120

Ursula 103m²

90

42

36

34

-

80

Dora 55m²

30

18

22

18

-

40

Palmimaja 124m²

80

36

36

32

-

50

Kaval-Antsu kõrts 92m²

70

35

34

60

-

80

Õliait 30m²

24

16

18

16

-

25

Teemaja 25m²

-

-

10

-

-

20

Von Schuberti Sviit 25m²

-

-

8

-

-

16

Viinaköök 74,7m²

-

-

22

-

-

60

Vihula Mõis on täiuslik koht koosoleku, seminari või õppepäeva pidamiseks. Hubase päevavalgusega koosolekuruumide ajalooline miljöö kindlustab lisainspiratsiooni ning sobib väga
hästi ajurünnakute ja pingeliste koosolekute tarbeks.
Seminari läbiviimine: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, kannuga jäävesi. Lisatasu eest
helisüsteem, laptop, TV ekraan.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad.
Lisateenused: majutus, toitlustus, spa, ujula, saunad, jalgrataste-, suuskade- ja uisukude rent,
golf, paadisõidud Mustoja jõel. Lisatasu eest vaba aja programmed. Lisaks koostööpartnerite
pakutavad tegevused.
Võimalused lähipiirkonnas: tähistatud matkarada 1,5 km ja 3 km, ujumine 5 km, muuseumid
Sagadi ja Palmse mõisas.
Suve- ja talvepäevad: majutame kokku 150 + 75 inimest lisavooditel. Territoorium mahutab
kuni 500 inimest. Lisaruumi tekitamiseks saab lisatasu eest peosaali pikendada telgiga.

MÄETAGUSE MÕISA
HOTELL & SPA

Pargi 1, Mäetaguse, Alutaguse vald, Ida-Virumaa
+372 333 1150, +372 5303 5436
info@moisahotell.ee
www.moisahotell.ee
Mäetaguse Mõisa Hotell & SPA
aastaringselt
24 tuba kuni 50-le inimesele
Tallinn 166 km, Jõhvi 20 km, Rakvere 75 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

80

18

-

40

-

-

Sinine saal

-

-

25

25

-

-

Valge saal

-

-

12

12

-

-

40

-

-

25

-

-

Suur saal

Viinaait

Kliendid valivad meie maja seminariteenuse
suurepärase supelmaja, 25 m ujumisraja, täiskasvanute saunaala ja majas kokku 7 sauna

olemasolu pärast. Kuid vähetähtis pole lai vaba aja tegevuste valik. Ajalooline mõisakompleks, kus turismiteenuse käsutuses on rohkemal ja vähemal määral 8 ajaloolist mõisahoonet,
pakub ka imeilusat keskkonda, kuhu saabuda ja mida kogeda.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, smart-board, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, kaks 25 m ujumisrada supelmajas, 18+ vaikne sauna tagatuba, massaažid, privaatsaun ja kaminaruum väiksemale seltskonnale.
Vaba aja tegevused: muusikaviktoriin, koduõlle valmistamise töötuba, pelmeenide valmistamise töötuba, Shindotreening grupile, vahva piknikuga loodusmatk Selisoo rabasse, discgolf,
karjäärisafari Aidus, 360 kraadi meeskonnamängud jne.
Võimalused lähipiirkonnas: Selisoo matkarada 10 km, Iisaku Kihelkonna muuseum ja vaatetorn 18 km, Kauksi rand 32 km, Kuremäe klooster, Eesti Kaevandusmuuseum Kohtla-Nõmmel
21 km, Aidu veemaa 27 km, Kiviõli Seikluskeskus 35 km.
Suve- ja talvepäevad: võtame vastu suve- ja talvepäevalisi ning majutame maksimaalselt 50,
lisavooditega koos 66 inimest.

TOILA SPA HOTELL
JA MÄNNISALU KÄMPING

Ranna tänav 12, Toila alevik, Toila vald, Ida-Virumaa
+372 334 2900
info@toilaspa.ee, myyk@toilaspa.ee
www.toilaspa.ee
Toila Spa Hotell
aastaringselt
Hotellis 280 kohta. Kämpingus 85 kohta
(viie- ja kolmekohalised majad).
Tallinn 170 km, Jõhvi 15 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Konverentsisaal 90m²

90

64

50

-

-

-

Star-klass 45m²

35

32

20

-

-

-

-

-

12

-

-

-

Banketisaal 30m²

24

20

20

-

-

-

Minigolfi kohvik 15m²

10

-

10

-

-

-

Welnesskeskus Orhidee
Sushi-baar 21m²

16

16

10

-

-

-

Optimist-klass 15m²

Aeg ja ruum uutele mõtetele!Tööalaste kohtumiste, konverentside ja tooteesitluste õnnestumiseks oleme eesmärgiks seadnud individuaalse lähenemise kõikidele üritustele. Ruumide
kasutamisel, majutusel, toitlustamisel ja vaba aja sisustamisel pakume igale kliendile optimaalseima lahenduse.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, statsionaarne ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid.
Lisateenused: majutus, toitlustus a la carte restoranis / buffet restoranis, elav muusika.
Võimalused lähipiirkonnas: Toila-Oru park ja meri 200 m, Valaste juga 14 km, Kuremäe klooster 30 km.
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SEMINARID MAAL Ida-Virumaa, Järvamaa
SAKA MÕIS

Saka küla, Toila vald, Ida-Virumaa
+372 336 4900, saka@saka.ee
www.saka.ee
Saka mõis
aastaringselt
Hotellis 33 tuba 65 kohta. Härrastemajas
12 tuba, 24 kohta
Jõhvi 20 km
MERETORNIS 5 seminariruumi: Hogland, Suur
-Tütarsaar, Väike-Tütarsaar, Ruusker, Paus
HÄRRASTEMAJAS 4 seminariruumi: Ballisaal,
Kaminasaal, Šoti saal, Salong.
Kõige innovaatilisemad ideed ja ratsionaalsemad mõtted tulevad eemal linnakärast ja töökeskkonnast!
Vahetult panga serval asetsev Meretorn on ehitatud spetsiaalselt konverentside ja seminaride
tarvis. Torni katuselt avaneb suurepärane vaade
Soome lahele ja klindialusele metsale ning pakub ka pelgupaika eemal teistest hotellikülalistest. Meretorn peidab oma kolmel korrusel viite
koosolekuruumi, millest kahel neist on mere-

vaatelised rõdud ja I korruse suurimal saalil ka terrass, mis pikendub vaateplatvormiks üle
rannikuserva.
Härrastemajas on seminaride tarvis 4 ruumi, mis on antiikse sisustusega. Kõige suurem on
Ballisaal, mis mahutab teatristiilis sadakond inimest või ümarlaudade taha kuni 50 inimest.
Šoti saal mahutab ümarlaua taha kuni 18 inimest. Väiksemad ja privaatsemad on 15-kohaline
Kaminasaal ja pehme mööbliga Salong on mõeldud kuni 4 inimesele.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel.
Kirjatarbed: valge paber, markerid.
Lisateenused: majutus, toitlustus, spa teenused, oma matkarada, tennis, vibulaskmine, võimalus tellida meeskonnamänge.
Võimalused lähipiirkonnas: Kiviõli Seikluskeskus 10 km, Kohtla-Nõmme Kaevandusmuuseum 25 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: majutame maksimaalselt 100 inimest suvel ja
85 inimest talvel. Suviti avatud ka telkimisala (30 telgile).

KILPLASTE KODA

Müüsleri küla, Järva vald, Järvamaa
+372 5191 4282, kilplased@kilplased.ee
http://kilplased.ee
Kilplaste teemapark
aastaringselt
47 voodit (sh. 9 välivoodit)
Tallinn 100 km, Tartu 100 km, Paide 25 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Kilplaste Koja õpituba 50m²
Kilplaste Koja saal 113m²

-

20

30

20

-

-

50

30

30

30

-

60

Vajadusel võimalik korraldada väiksemaid õpikodasid
Kilplaste Koja erinevates ruumides.

Eripärase mööbliga hubased seminariruumid
Kesk-Eestis Kilplaste Kojas, kus saab korraldada
koolitusi nii väiksemale kui suuremale õpihimulisele seltskonnale.
Pakume hommikusööke, kohvipause, lõunasööke. Soovi korral naerukoolitused, erinevad käsi-

töö õpitoad ja kilplaste meeskonnakoolitused humoorikal elamusretkel. Ühine tegutsemine
liidab!
Seminari läbiviimiseks: lähikuvaprojektor, interaktiivne tahvel, helisüsteem, tahvel, ekraan, kriiditahvel, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, saun, toitlustus, naerukoolitused, erinevad käsitöö õpitoad ja kilplaste
meeskonnakoolitused, erineva pikkusega humoorikad elamusretked (sobilikud täiskasvanutele), pargis korvpalliplats, mänguväljak, suur kiik.
Võimalused lähipiirkonnas: Vabadussõjateemaline näitus, ujumisvõimalus Väinjärvel 15 km,
Vanade autode varjupaik ja Tuletõrjemuuseum Järva-Jaanis 20 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: ööbimiseks kuni 47 kohta, 1-päevane üritus
kuni 100 in. Majutushoones saun. Olemas 4 peotelki, õllelaudade komplektid ja telkimisplats.

KÄRU KÕRTS

Viljandi mnt 1, Käru alevik, Türi vald, Järvamaa
+372 489 8160
info@toosikannu.ee
Käru Kõrts
aastaringselt
Toosikannu Puhkekeskuses (6 km kaugusel)
Tallinn 85 km, Türi 19 km, Rapla 25 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Kõrtsi saal

-

24

38

38

-

36

Pakume seminariteenust hea ligipääsetavusega asukohas. Hubases saalis on olemas kaasaegne esitlustehnika ning kõik vajalik eduka seminari korraldamiseks.
Toitlustuseks pakume valikut Toosikannu menüüst, milles on rikkalik valik ulukiliha roogasid.
Seminari läbiviimiseks: telerid 75“ ja 49“, pabertahvel, wifi.
Lisateenused: Toosikannu Puhkekeskuses - erinevad saunad, lasketiir, vibulaskmine, viikingi
kirves, kanuude ja paadi laenutus, loomapark, ulukisafari, metsamatkad, ATV ja mootorsaanimatkad, palliplatsid.
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SEMINARID MAAL Järvamaa
RABAV PUHKEMAJA

Vetepere küla, Järva vald, Järvamaa
+372 504 8312, rabav@rabav.ee
www.rabav.ee
aastaringselt
Küünimaja 20 kohta, saunamaja 10 kohta,
lisakohad.
Tallinn 63 km, Rakvere 73 km, Tartu 136 km,
Jõhvi 142 km, Pärnu 140 km, Narva 189 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Küünimaja 60m²

40

30

30

30

-

30

Saunamaja 22m²

20

16

16

20

-

25

Kui soovite, et koolitus või seminar oleks elamus, siis tulge meile külla ja meie pere hoolitseb
Teie eest. Saate veeta oma aja ürgse looduse
keskel eemal linnakärast, sest meie lähimad
naabrid on metsaasukad ning inimtegevus jääb
6 km kaugusele, kuid samas on meil olemas
kõik võimalused seminari või koolituse läbiviimi-

seks. Toidud valmistame alati parimast toorainest kohapeal spetsiaalselt Teile ja ikka selleks,
et ka toidust oleks selles päevas elamust.
Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, matkad – räätsamatk, jalgsimatk, kanuumatk, meeskonnamängud, ellujäämiskursused.
Võimalused lähipiirkonnas: Kakerdaja raba matkarada laudteel 7 km, Laeksaare matkarada
laudteel 8 km, ujumisvõimalus 8 km, Tammsaare Muuseum 15 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: suvel kuni 60 inimesele, talvel kuni 30 inimesele. Majutusvõimalus 30-le majas + telgis. Olemas peotelk.

ROOSNA-ALLIKU MÕIS

Kooli 1, Roosna-Alliku alevik, Paide, Järvamaa
+372 5334 0069, riina@roosnaallikumois.ee
www.roosnaallikumois.ee
Roosna-Alliku Mõis
aastaringselt
Tallinn 100 km, Tartu 100 km, Pärnu 100 km
Seminariruumid:
Ruume on kokku 3 ning laudade ja toolide paigutus vastavalt soovile.
Roosa saal 96 m² , teatristiilis 100 kohta
Sinine jalutussaal 67 m²
Sinine salong 37m²
17. sajandil rajatud romantiline Roosna-Alliku mõis asub kõigest ühetunnise autosõidu kaugusel nii Tallinnast, Tartust kui ka Pärnust. Selles maalilises Järvamaa paigas põimub elegantsus ja maamiljöö, ajalugu ja tänapäev.
Roosna-Alliku Mõis pakub maitsvat ja kodust toitlustust. Hea seminari aluseks on korralik
söök. Maitsev ja tasakaalustatud toit tõstab üldist töö- ja keskendumisvõimet.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi, laptop.
Lisateenused: kohapeal toitlustus (hommikukohv, kohvipaus, soe lõuna).

TOOSIKANNU PUHKEKESKUS

Jõeküla küla, Türi vald, Järvamaa
+372 489 8160, +372 5694 3589
info@toosikannu.ee
www.toosikannu.ee

Toosikannu Puhkekeskus
aastaringselt
kokku 122 kohta
Tallinn 85 km, Rapla 35 km, Paide 35 km

Pakume täisteenust, lisaks seminariruumidele ka majutust, toitlustust ning aktiivseid tegevusi
päeva lõpetamiseks.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, erinevad saunad, lasketiir, vibulaskmine, viikingi kirves, kanuude ja paadi laenutus, loomapark, ukukisafati, metsamatkad, ATV ja mootorsaanimatkad,
palliplatsid.
Majutus: Peamaja 14 tuba, kuni 52 koht. Aidamaja 5 tuba, kuni 18 kohta. Ale-Sepa puhkemaja
20 tuba, kuni 40 kohta. Karupahna puhkemaja 3 tuba, kuni 12 kohta.
Suve- ja talvepäevade korraldmise võimalus. Maksimaalne osalejate arv suvepäevadel 5000. Majutus suvepäevadel siseruumides kuni 279 majutuskohta, lisaks piiramatu
telkimisvõimalus.
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SEMINARID MAAL Raplamaa, Läänemaa
LUHTRE TURISMITALU

Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Raplamaa
+372 505 7043, info@luhtre.ee
www.luhtre.ee
Luhtre Turismitalu
aastaringselt
3 maja, 20 tuba, 50 kohta
Tallinn 65 km, Pärnu 65 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum

100

-

-

30

-

-

Seminariruum

-

-

-

30

-

-

Ruum saunamajas kuni 8-le inimesele

Luhtre turismitalu on vaikne metsasisene koht, kus suvel on palju metsmaasikaid ja sügisel
seeni. See on paik, kus on suurepärased tingimused seminaride ja firmaürituste pidamiseks.
Siin peetakse aastas kümneid pulmi, mitmeid sünnipäevi, suvepäevi ja talvepäevi. Suurepärane toit ja väga korralikud majutusvõimalused on edu pandiks. Talu juurde kuulub ka muuseum,
saunamajad ja sportimisvõimalused.
Pakume seminaride, koolituste, konverentside ja firmapidude läbiviimiseks ruume. Toitlustus
toimub eraldiseisvas söögisaalis.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, pabertahvel, markerid, ekraan, TV ja wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, 2 sauna ja bassein, korvpalli-, võrkpalli- ja tenniseväljak,
matkarada 1,8 km, talvel samas suusarada.
Lisaks pakume seiklusmänge koostöös firmaga 360 kraadi, sepistamise töötubasid Puraviku
Tuuleveskis ning saunakoolitust.

ALTMÕISA KÜLALISTEMAJA

Tuuru küla, Haapsalu, Läänemaa
+372 472 4680, +372 5300 8622,
info@altmoisa.ee
www.altmoisa.ee

Altmõisa Külalistemaja
aastaringselt
12 tuba, 39 kohta
Tallinn 110 km, Pärnu 100 km, Haapsalu 18 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Küünimaja 60m²

40

30

30

30

-

30

Saunamaja 22m²

20

16

16

20

-

25

Avar, kõrge, hästi valgustatud seminariruum
vaatega Topu lahele. Raamatukogu nurk eraldumiseks ja tugitoolid. Pehmed samet kattega
seminaritoolid. Valikus seminarilauad ja ümmargused lauad kaheksale. Mööbel kergesti
ringi seatav. Ruumis kamin. WiFi levib kogu majas ja on mõeldud suuremale hulgale inimestele
korraga kasutamiseks. Kõigi seminarivahendite

kasutamine sisaldub rendihinnas. Väiksematele gruppidele võimalikud eraldumisvõimalused
grupitööks kogu majas.
Seminari läbiviimiseks: pabertahvel, valge tahvel, statsionaarne interaktiivne projektor
(smartboard), muusikakeskus, TV, DVD-mängija, helisüsteem, wifi. Soklikorruse seminariruumis dataprojektor, pabertahvel ja wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it märkmepaber, markerid, seinanäts, pabertahvli paberid, printimise ja paljundamise võimalus, külastaja arvuti fuajees.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, matkarada, töötubade läbiviimine, meeskonnamängud, köögikoolitused.
Võimalused lähipiirkonnas: saun, matkarada, Tuuru karjamõisas töötoad ja köögikoolitused.
Ujumisvõimalus 2 km ja 6 km, linnuvaatlustornid 3-8 km raadiuses.
Suve-ja talvepäevade läbiviimise võimalus. Lisaks külalistemajale õueala, kuhu on võimalik
rentida peotelk. Kokku saame teenindada kuni 100 inimest. Majutus majas 39 in, õuealal võimalik telkida. Talvepäevad koos majutusega kuni 39 in.

ROOSTA PUHKEKÜLA

Elbiku küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
+372 472 5190, +372 525 6699
roosta@roosta.ee, www.roosta.ee
Roosta Puhkeküla
aastaringselt
kuni 250 kohta. 32 eri suuruses maja
(1-3 magamistoaga).
Tallinn 100 km, Haapsalu 37 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Ormsö saal 120m²

160 60

52

45

-

88

Valge saal 75m²

65

40

35

30

-

48

Kaminasaal 80m²

70

45

48

40

-

64

Runö 48m²

63

32

36

28

-

40

-

-

10

-

-

-

-

75

Ragö nõupidamisruum 30m²
Nuckö saal 400m²

12

250 100

- 150

Roosta Puhkeküla konverentsikeskuses on kuni
12 seminari- ja tegevusruumi. Kõigis ruumides

on wifi, saab kasutada plastik- ja pabertahvlit, valget ekraani, telerit ja dataprojektorit. Ormsö
saalis on mikrofon ja võimendus. Lisaks saab tellida dataprojektori, arvuti, tõlketehnika, teisaldatavad seinamoodulid ja kõik muu, mida vajate.Vaba aja veetmiseks saame gruppidele
tellida õhtujuhi, show-programmi, väljasõidud.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, valge ekraan, pabertahvel, wifi. Tellimisel: helisüsteem,
pea -ja käsimikrofon, laserpointer.
Kirjatarbed: paberid, harilikud pliiatsid, tahvli markerid, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, seikluspark, peosaal/baar, bowling, piljard, discgolf, minigolf, tennis, korvpalliplats, võrkpall, meeskonnamängud (korraldajad: 360 kraadi,
Osmussaare reisid), rannikumatk, vibulahing, paintball.
Võimalused lähipiirkonnas: rand 300 m, suvel rannas surfiteenused, ratsatalu 4 km, Saare
mõisa muuseum ja matkarada 20 km, Peraküla matkarada 12,5 km, Rooslepa kabel 2 km,
Dirhami sadam.
Suve -ja talvepäevade korraldamise võimalus. Max osalejate arv majutusega majades 250,
koos telkimisega 600. Lisaks 14 karavanikohta. Olemas suve -ja talvepäevade ürituskorraldus
partnerid.

SEMINARID MAAL Hiiumaa, Muhumaa, Saaremaa
KASSARI PUHKEKESKUS

Kassari küla, Hiiumaa
+372 463 6146, kassarikeskus@hiiumaale.ee
www.hiiumaale.ee
Kassari Puhkekeskus
aastaringselt
Kassari Puhkekeskus15 tuba, 30 kohta.
Mõisa Apartmentis 4 tuba, 8 kohta.
Tallinn 151 km, Kärdla 28 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarisaal 180m²

120 40

20

16

-

-

Suurlinna tasemel seminar kadakasel Kassari
saarel. Pakume terviklahendust seminari, konverentsi, koolituse, õppepäeva korraldamiseks.
Hoolitseme selle eest, et Teie päevaplaanis oleksid kosutavad kohvipausid, maitsvad lõunad ja
õhtusöögid ning leiame parimad lahendused
vabaaja sisustamiseks. Teie kasutuses on tänapäevase tehnikaga varustatud seminariruum,

mis on suur ja valgusküllane ning kergesti ringi paigutatava mööbliga.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi, konditsioneer.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid, teip, käärid.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, Hiiu Õlle Lugu – õlle degustatsioon kohapeal valmistatud õlle ja snäkkidega, jalgrataste rent, korvpalli- ja võrkpalliväljak, lõbusõit merel raudlaevaga “Katrin“ (10-12 in + juht, saab istuda sees ja väljas), väljasõit Saarnaki või Hanikatsi laiule
(10-12 in + juht).
Võimalused lähipiirkonnas: ujumisvõimalus 1 km, jalgsimatk Sääre tirpi omal käel 4 km, Hiiumaa muuseum Kassari ekspositsiooni maja 450 m, Kassari Ratsamatkad 3 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: max osalejate arv 30 + 8. Peotelk KAKU Kuursaal suvisel perioodil.

VANATOA TURISMITALU

Koguva küla, Muhumaa
+372 5558 7494, info@vanatoa.ee
www.vanatoa.ee

Vanatoa Turismitalu
aastaringselt
60 kohta, lisakohad
Kuressaare 68 km, Tallinn 160 km
Seminariruumid:
I korruse suur saal: 60-80 inimest.
Baari saal: kuni 20 inimest.
II korruse puhketuba: kuni 10 inimest.
Saunamaja ruum: kuni 20 inimest.
Vanatoa Turismitalu puhkekompleksis on kaasaegsed võimalused korraldada pidusid, üritusi,
seminare ja koolitusi. Pakume laialdasi võimalusi suurepäraseks toitlustuseks ja kohvipausideks. Lisaks konverentsi- ja videotehnikale
pakume Vanatoal loomulikult ka suurt valikut
lisateenuseid ning majutust mugavates hotelli-

tubades, privaatses Pärdi talus või aidas, hoovimajas ja mõrrakuuris. Samuti on võimalused
matkadeks, erinevateks meeskonnamängudeks ja ühistegevusteks. Meie puhkekompleksis
on tagatud ruumide funktsionaalsus, hea valgustus, võimalused grupitöödeks ning soovi korral saali mööbli kiire ringi paigutamine.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, markerid, audiotehnika, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, kohvipausid, matkad jalgsi, meritsi ja hobustel, meeskonnamängud, jalgrataste laenutus, matkarajad, saunad, piljard, baar.
Võimalused lähipiirkonnas: muuseum, idülliline Koguva küla, kalurisadam, supluskoht, restoranid, võimalus hobumatkadeks ja palju muud.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus olenevalt hooajast kuni 80-le inimesele. Vanatoal on majutuskohti olenevalt hooajast rohkem kui 70, millele lisanduvad soovi korral ka
lisavoodid. Lisaks karavanikohad ning telkimine.

AJALOOLINE PURJELAEV
KALJAS HOPPET

Tori 4, Kuressaare, Saaremaa
+372 5647 4466, hoppet@purjelaevad.ee
www.purjelaevad.ee, www.hoppet.ee

Kaljas Hoppet
mai-oktoober 50 in; november-aprill 20 in.
max 20 inimest
Kuressaare vanalinnas, linnuse körval,
tömbekeskuse keskel
Seminariruumid:
Laevas 2 ruumi - suvel lisakatusega laevatekk
ca 100 m² ja lisaks siseruum Admiral von Bellingshauseni salong ca 35 m².
Ruumis saab laudu paigutada koosolekustiilis,
U-kujuliselt ja kohvikustiilis.
Ahoi! Mereöhk teeb vabaks – rända töeliselt
stressivaba keskkonda - ainsale seilavale eestiaegsele 92. aasta vanusele purjelaevale.

Kai ääres vöi merematkad alates mönest tunnist kuni mitme päevaste seiklusteni väikesaartele. Suvel kuni 50 in ja talvel kuni 20 in. Motivatsioonisöidud ja meeskonnakoolitused just seal
kus see peab töötama kui kellavärk - laevas. Saab kaasa lüüa purjelaeva töödes-tegemistes ja
heisata purjeid, ronida masti ja pukspriidile, roolida laeva ja tutvuda mere-eluga ja saada osa
Eesti merendusajaloost. Mugavusvarustus: kajutid, salong, kambüüs (köök), soe ja mage vesi,
dušš, 2x tualett, keskküte, elekter. Tere tulemast pardale!
Seminari läbiviimiseks: ekraan, pabertahvel, dataprojektor, helisüsteem, wifi.
Lisateenused: kohalikust saarte toorainest toitlustus, majutus, söidud väikesaartele.
Võimalused lähipiirkonnas: saun, rand-ujumisvöimalused, muuseum 400 m, väikesaar 1h
kaugusel, spaa-hotellid 200 m, vanalinn 700 m. Uunikautode rendi võimalus.
Suvepäevade korraldamise vöimalus: ajaloolised söidud merele, väikesaarele päevakskaheks, lökkeöhtud, trummimängud, iidsel viisil liha küpsetamine looduses.
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SEMINARID MAAL Saaremaa
HOTELL SAAREMAA

Mändjala küla, Saaremaa
+372 505 8272, saaremaa@saarehotell.ee
www.saarehotell.ee
aprill – november
41 tuba, 92 voodikohta, 28 lisavoodit
Tallinn 228 km, Kuressaare 11 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarisaal 25m²

-

-

10

10

-

-

Seminarisaal 50m²

50

40

-

30

-

-

Seminarisaal 90m²

90

-

-

-

-

60

Pakume seminariruume 10-le, 50-le ja 90-le inimesele päevaseks kasutamiseks või koos majutusega. Lisaks võimalus tellida kohvipause, lõunat ja õhtusööki.
Seminariruumides on kergesti ringi paigutatav mööbel, sobib ka jooga jmt läbiviimiseks, suurel ekraanil võimalus vaadata telekanaleid, hea valgustus, pehmed riidekattega toolid.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, TV- ja helisüsteem, wifi, seminariruumis konditsioneer.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, massaažiteenus, jooga, jalgrataste laenutus.
Võimalused lähipiirkonnas: ujumisvõimalus 60 m, paadiretk (3-6 tundi) 2 km, kergliiklustee
0,2 km, ujumisvõimalus 5 km, Kuressaare linnus 11 km, Tehumardi öölahingu mälestusmärk
6 km, Sõrve tuletorn – muuseum ja militaarmuuseum 39 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus. Võimalus rentida kogu maja koos saunaala
kasutusega (4 sauna). Max osalejate arv 200 inimest, koos hotellimajutusega 120 inimest.
Olemas telk suuruses 3 x 6 m.

KAALI KÜLASTUSKESKUS

Kaali küla, Saaremaa
+372 505 0434, +372 506 9515
kaali@kylastuskeskus.ee
www.kaali.kylastuskeskus.ee

aastaringselt
8 kahe-, 1 ühekohaline tuba, sviit, peretuba
Kokku maksimaalselt 26 kohta
Kuivastu 55 km, Kuressaare 18 km, Angla
Tuulikumägi 20 km, Tallinn 200 km, Pärnu
137 km, Tartu 310 km, Viljandi 232 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarisaal 95m²

60

-

-

-

-

-

Kaali trahteri lossisaal 160m²

100

-

-

-

-

-

Koolitused ja seminarid müstilise Kaali kraatri
serval! Siia sõites satud otsekui teise maailma - sõit praamiga, meri ja kadakad, müstiline
meteoriidikraatrite väli. Kõik tundub kuidagi nii
mÖnusalt ebamaine ja saab nautida saare sauna mÖnusid.
9 põhjust, mis teevad just Kaalis peetavad konverentsid eriliseks:

1. Eemalolek muust “mürast” - saad keskenduda vaid olulisele;
2. Tugev meeskonnatunne - oleme siin “kraatri serval” kõik koos;
3. Ka kavalamad ei saa poole pealt minema “lipsata” - meri ümberringi;
4. Ammutad energiat suurt 96 kilost meteoriiti patsutades;
5. Õhtu sisustamine - suur peosaal trahteris, soovi korral ansambel, õhtujuht, rahvusmängud;
6. Parimad rahvuslikud söögid ja joogid;
7. Tõeliselt kosutav ööuni;
8. Väga vastutulelikud ja lahked teenindajad;
9. Meie külalised on alati rõõmsad ja rahulolevad.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, wifi, pabertahvel.
Kirjatarbed: markerid, pliiatsid-pastakad, valge paber.
Lisateenused: majutus, rahvuslikke lõuna- ja õhtusööke pakub Kaali trahter (körtsusaal 60 in,
rõdusaal 30 in, lossisaal 100 in), meteoriitika muuseumi külastus, jalutuskäik giidiga ümber
Kaali meteoriidikraatri, orienteerumismatk meteoriidikraatrite väljal.
Võimalused lähipiirkonnas: Angla tuulikumäe- ja Pärandkultuurikeskuse külastamine (20 km)
www.anglatuulik.eu.

KIPI-KOOVI MATKAKESKUS

Kipi küla, Saaremaa
+372 513 0517, info@kipikoovi.ee
www.kipikoovi.ee

aastaringselt
suvel 80 kohta, talvel 40 kohta
Kuressaare 32 km, Tallinn 240 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Suur saal 80m²

70

50

60

-

-

-

väike saal 40m²

-

-

30

-

-

-

40

-

30

-

-

-

-

-

45

-

-

-

Kaminasaal 50m²
Suvesaal 55m²

Valikus mitmed erinevatele vajadustele vastavad ja erineva suurusega hubased puitviimistlusega saalid, kus on võimalik laudu ja toole ringi
paigutada. Suures saalis pehmed toolid. Samas
majas ruumid toitlustuseks ja kohvipausideks.
Olenevalt vajadusest, saab jaguneda eraldi töö-
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gruppideks erinevatesse saalidesse. Võimalik suvel eraldi näitusesaal või praktilise tegevuse
ruum. Madalhooaja perioodil ja grupi majutamisel võimalik saada seminariruumi kasutamine
tasuta.
Seminari läbiviimiseks: suur ekraan, CD-mängijaga ühendatud suur teler, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun + kaminasaal, loodusgiid, loodusmatkarada, fotojahi
võimalus, taluloomad, paadilaenutus, mererand 1 km, palliplats, batuut, välikamina plats grilliga, õhtul tantsusaal või suvel välidisko plats.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: talvel suur tammepõrandaga saal tantsusaalina, mahutavus 60 inimest (lauad + tantsupõrand). Suvel võimalik üritust korraldada kohviku
ees välikompleksis: suvesaal + tantsuplats +välikaminaplats grilliga + ansambli jaoks kohviku
terrass. Majutus suvel 85 inimest, talvel 40 inimest.

SEMINARID MAAL Kihnu saar, Pärnumaa
KURASE KESKUS

Sääre küla, Kihnu saar
+372 525 5172, info@kihnurand.ee
www.kihnurand.ee
Kurase keskus
Kurase keskus september-aprill
Rannahall ja kaminasaal juuni-august
Rootsi puhkemaja (september-aprill) 3 tuba, 6 kohta, lisakohad.
Rannakämping (juuni-august) – 76 kohta
Pärnu 50 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Kurase keskus 50m²

50

40

40

40

-

Rannahall 60m²

100 60

60

60

-

-

Kaminasaal 25m²

20

20

20

-

16

16

-

Ühendage kasulik seiklusega - Kihnu jääb
kindlasti meelde! Pakume vaheldusrikast seminariteenust eemal linnakärast Septembrist
aprillini hubases Kurase keskuse ruumides ning

juuni kuni august mereäärses rannahallis või väiksema seltskonnaga saunamaja kaminasaalis mändide all. Kohvi- ja vahepala pausideks pakume hõrke suupisteid kalast, võimalus tellida
ka lõuna-ja õhtusööki.
Meie ruumid võimaldavad erinevaid paigutusstiile. Kurase keskuses pehme kattega toolid.
Rannahallis ja kaminasaalis pingid, võimalik lisada kott-toole, klapp-toole.
Seminari läbiviimiseks: Kurasel dataprojektor, ekraan, pabertahvel, TV, helitehnika, wifi. Rannahallis ja kaminasaalis dataprojektor, ekraan.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad.
Lisateenused: majutus, toitlustus, ekskursioon, autotransport, saun, jalgrattalaenutus.
Võimalused lähipiirkonnas: rattasõit, paadisõit, kalastamine, ujumisvõimalus; muuseum, kirik,
majakas - kõik 7x3 km Kihnu saarel.
Suvepäevad Linaküla rannas - max 250 inimest, 76 voodikohta ja ülejäänutel võimalus telkida
rannaalal. Võimalik rentida lisaks rannahallile 3x3m telgid (2tk).

SADAMA ÖÖMAJA KIHNUS
Suitsutsehhi, Lemsi küla, Kihnu saar
+372 513 7099, info@puhkakihnus.ee
www.puhkakihnus.ee
Kihnu Sadama Öömaja
aastaringselt
kuni 20 voodikohta
Pärnu 40 km + 1 tund laevasõitu
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 60m²

30

15

19

17

-

30

Nõukogudeaegse kalasuitsutamise tsehhi hoones asuva Sadama Öömaja seminariruumis on
laudu võimalik kergelt ümber paigutada ning
ruumis on hea loomulik valgus.
Ruumi rendi hinnas sisaldub kohvimasina kasutamine. Kohvipause ja toitlustust pakume samas ruumis (suvel toitlustame hoovil katuseall).
Kaluriperena pakume oma külalistele alati valikut värskest kalasaagist ja kõik meie pakutavad toidud valmivad Rannametsa talu köögis.

Võta väljakutse vastu ja jää meile ka ööbima, sest ainult siis jõuad õhtul veel ka sauna. Ja kui
sündmusest aega üle jääb siis sisustame teie vaba aja põnevate tegevustega!
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, pabertahvel.
Kohapeal pakutavad koolitustarvikud: valge paber, dataprojektor, pabertahvel, tahvlimarkerid,
wifi, laser pointer.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, jalgrataste rent, giidi ja kastiautoga ekskursioonid.
Võimalused lähipiirkonnas: sadam 500 m, Kurase kauplus 1 km, Kihnu pood 1,6 km, muuseum, kirik, rahvamaja 1,8 km, Linaküla rand 2,5 km, Rock City Rand 800 m, lennujaam 1,2 km,
tuletorn 6,5 km, Metsamaa pärimustalu 5,5 km.
Pakume sündmuse- suvepäevade korraldamiseteenust kogu Kihnu saare ulatuses. Max
osalejate arv 200 in (majutamisega saare erinevates asukohtades k.a. telkides).

C.R.JAKOBSONI
TALUMUUSEUM

Kurgja küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa
+372 445 8171, +372 5860 0025
kurgja@maaelumuuseumid.ee
www.maaelumuuseumid.ee
C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal
aastaringselt ettetellimisel
majutus partnerite juures
Pärnu 65 km, Türi 25 km; Vändra 15 km

KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Saal 48m²

40

-

-

30

-

-

Talumuuseum on tegutsev talu, kus askeldavad loomad, pilku püüab kaunis aed, Jakobsoni
aura kõikjal ümbritsemas. Linnakärast eemal rahulik seminar- ja koolituspaik.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustus, hobusõit, töötoad, ekskursioon muuseumis.
Võimalused lähipiirkonnas: Samliku matkamaja (kanuude rent), Särghaua õppekeskus.
Suvepäevade korraldamise võimalus: erinevad töötoad, ekskursioonid, hobusõidud, toitlustamine, talukultuuri kool. Peotelk 12x6m.
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SEMINARID MAAL Pärnumaa
JAANIHANSO SIIDRIVABRIK

Kaelase küla, Halinga vald, Pärnumaa
+372 512 0874, cider@jaanihanso.ee
www.jaanihanso.ee
Jaanihanso
aastaringselt
Tallinn 90 km, Pärnu 35 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Saal 132m²

100 40

44

34

- 100

Kolm lisaruumi (32m², 36m², 100m²)

Jaanihanso Cider House on stiilselt renoveeritud vana töökojahoone, kus endise aja hõng on
ümbritsetud moodsa aja mugavustega. Ilusa
ilma korral terrass ja mõõtmatult muruplatsi
ning romantilist õunapuuaeda. Parimaid restorane, riiklikke vastuvõtte ja kaugeid eksporditurge varustava vahuveinitootmise vahetus läheduses asuvas avaras ja suurte aknapindadega
saalis saab inspireerivas atmosfääris aastaringselt mugavalt olla, õppida, suhelda ja süüa.
Oleme ühtviisi hästi varustatud nii töise koolitu-

se, tõsise seminari, lõbusa peo kui piduliku pulma läbiviimiseks. Ühendatud ruum baariga ja
täisvarustuses köök loovad ideaalsed tingimused külaliste teenindamiseks ja toiduelamuste
pakkumiseks. Osalejatele hommikusöögid, lõunad, kohvipausid ja õhtusöögid.
Lisaks avarale saalile on olemas kolm lisaruumi väiksemates gruppides töötamiseks. Peasaali lauad ja mugavad pehmed toolid on kergelt liigutatavad ning paigutust saab muuta vastavalt
vajadusele.
Seminari läbiviimiseks: suur LCD ekraan, pabertahvel ja tarvikud, kiire wifi, laptop. Head parkimisvõimalused nii suurtele bussidele kui sõiduautodele.
Kirjatarbed: märkmepaber ja markerid pabertahvlil kasutamiseks.
Lisateenused: ekskursioonid unikaalsesse vabrikusse ja õunaaeda ning jookide degusteerime. Koostöös erinevate matka- ja sündmustekorraldajatega sisustame vaba aega.
Pakume võimalust inspireerivas atmosfääris korraldada meeleolukaid sündmusi, talve- ja
suvepäevi või kliendiüritusi kuni 120-le inimesele.

KLAARA-MANNI PUHKEJA SEMINARIKESKUS

Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 5645 7745, info@klaaramanni.ee
www.klaaramanni.ee

Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
aastaringselt ettetellimisel
60 põhikohta, 40 lisakohta
Tallinn 125 km, Pärnu 20 km, Viljandi 60 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Kaminasaal 85m²

30

16

20

20

-

-

Suur saal 124m²

100 60

60

60

-

-

Avatud saal 209m²

150 60

60

60

-

-

Õueseminar 150m²

150 80

60

80

-

-

Klaara-Manni seminariteenus on üles ehitatud
kompaktselt. Seminarimaja I korrusel lauad
kohvi- ja energiapausideks ning toitlustamiseks.
II korrusel mugavad tingimused produktiivseks
seminariks. Saali lauad paigutatakse vastavalt

tellija soovile. Toolid on pehme kattega, istujasõbralikud. Kogu koosviibimise vältel on seminariruumis olemas joogivesi.
Õueseminar on rutiinimurdja ning viib inimesed oma harjumuspärasest keskkonnast välja.
Õueseminari tarbeks on katusega ‘Paargu’, mille seinu saab liigutada.
Seminar maal on kollektiivi ühtlustav ja liitev koosviibimine, mis tihtipeale annab parema tulemuse, kui igapäevases töökeskkonnas läbi viidud koosolek!
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, valmidus CD ja TV jaoks.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, vibujaht, „Ausa aiavilja töötuba”, sportlik jumping-fitness trenn, palliplatsid, lõkkeõhtud, elamushetked tünnitoolidega vanas Randivälja
kirikuhoones, põnevad jututoad looduses.
Võimalused lähipiirkonnas: raba matkarada 18 km, ujumisvõimalus 600 m, Tori muuseum
3 km, Tori põrgu 3 km, Tori kirik 3 km.
Suve- ja talvepäevad: Hooviala mahutab 400 in. Peomaja mahutab 150 in. Toitlustus: saalitoitlustus, õuetoitlustus woki-pannide ja grilliga. Võimalik pidada kliendipäevi.

KOSMONAUTIKA
PUHKEKESKUS

Penu küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 503 4829, info@kosmonautika.ee
www.kosmonautika.ee
Kosmonautika Puhkekeskus
seminariteenus aprill-november
4 erinevas majas, kokku kuni 100-le inimesele
Tallinn 175 km, Pärnu 45 km, Riia 135 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

16

Saunamaja seminarituba 39m²

20

-

-

15

-

-

Staabimaja seminarituba 50m²

40

25

-

25

-

-

Kohvikumaja 70m²

60

45

-

45

-

-

Kosmonautika Puhkekeskus sobib seminaride
korraldamiseks, kuna koha huvitav ajalugu inspireerib inimesi ning tekitab vabama õhkkonna.
Samuti meeldib paljudele meie hea asukoht otse mere kaldal, Tallinna ja Riia vahel.

Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, whiteboard, wifi.
Kirjatarbed: tahvli markerid.
Lisateenused: majutus, toitlustamine, saun, aktiivsete tegevuste pakkumiseks teeme koostööd Seikluspartneriga.
Võimalused lähipiirkonnas: ujumiseks sobilik rand 50 m,Tolkuse raba matkarada 13 km, Kabli
linnujaam 2,3 km, Jõulumäe tervisespordikeskus 39 km.
Suvepäevade korraldamise võimalus: kuni 150-le osalejale - majutus tubades kuni 100 inimest, telkides kuni 50 inimest.

SEMINARID
SEMINARIDMAAL,
MAAL Pärnumaa
LEPANINA HOTELL

Kabli, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 446 5024,+372 443 7368
+372 517 0372, lepanina@lepanina.ee
www.lepanina.ee
Lepanina Hotell
aastaringselt
34 hotellituba, kokku kuni 99 kohta.
Suvel 32 suvemaja, kokku 106 kohta
Pärnu 50 km, Tallinn 180 km, Tartu 175 km,
piirilinnast Ainažist 12 km, Riia130 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

30

30

30

30 40

Koosolekute maja 2.korrus 103m² 100 60

60

30

30 50

Koosolekute maja 1.korrus 40m²

40

Markuse koosolekutemajas kohtuvad tänapäev
ning klassika! Maja II korruse saal sobib rühmatöödeks, meeskonnakoolitusteks, nõupidamisteks ja seminarideks kuni 100-le inimesele.
Saalis on teisaldatavad lauad, pehmed toolid,
avatavad aknad, ventilatsioon, erinevad valguslahendused ning kohvipauside tarbeks eraldi

ruumiosa. I korruse saal on sobiv kohtumisteks kuni 40-le inimesele. Saalis on lauad ning pehmed toolid, avatavad aknad, tualettruumid, ventilatsioon, garderoobi osa ja väljapääs õuealale.
Seminari läbiviimiseks: 2.korruse saal – ekraan, videoprojektor, grafoprojektor, pabertahvel,
mikrofonid, helisüsteem, CD. 1.korruse saal – ekraan, videoprojektor, pabertahvel.
Kirjatarbed: pabertahvli paberid, valge paber, tahvlimarkerid, pastapliiatsid.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunakompleks soome- ja aroomisauna ning mullivanni ja
kümblusbasseiniga. Ettetellimisel meeskonnamängud, töötoad, matkad.
Võimalused lähipiirkonnas: Tolkuse raba matkarada 20 km, ujumisvõimalus 30 m, Häädemeeste muuseum 13 km, RMK matkarada 6,3 km, Kabli linnujaama vaatlustorn 5,6 km, Heinaste meremuuseum Lätis 16 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: max osalejate arv suveperioodil 500 in ning
talvisel ajal 100 in. Territooriumil välikompleks kahe välipaviljoni (300 – 400 istekohta) ning
lava ja tantsuplatsiga.
Hotellil on koostööpartnerid, kes rendivad peotelke, välimööblit, välitualette ning pakuvad erinevaid programme.

MARIA TALU

Kõpu küla, Tõstamaa osavald,
Pärnu, Pärnumaa
+372 447 4558,+372 523 6066
info@maria.ee, www.maria.ee
Maria Talu
aastaringselt
25 kahekohalist tuba, 50 kohta, lisakohad
Pärnu kesklinnast 32 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Suur saal 95m²

110 60

60

60

-

-

Rehetuba 40m²

40

30

30

30

-

-

Kaminatuba 20m²

30

20

20

20

-

-

Väline katusealune 250m²

200 200 200 200

-

-

Maria talu on sobiv koht nii väiksematele kui
suurematele seltskondadele nõupidamiste, seminaride või koolituste korraldamiseks ja läbiviimiseks. Külaliste kasutada on 6 erineva suurusega saali nii sees kui väljas. Eemal linnakärast
on võimalik ühendada töö ja puhkus.

Pärast väsitavat mõttetööd pakuvad vaheldust erinevad aktiivsed ja loomingulised tegevused
– ratsutamine, metsamatkad, leiva valmistamine jne. Kehale pakub kosutust lõõgastumine
Talurahva Spaas.
Seminari läbiviimiseks: arvuti/laptop, wifi /internet, telefon, TV/VCR/DVD/CD, grafoprojektor,
videoprojektor.
Kirjatarbed (ettetellides): valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustus, majutus, saunad: (soome saun, suitsusaun), parkimisvõimalus,
aktiivsed tegevused, õpitoad, ratsutamine.
Võimalused lähipiirkonnas: raba, Tõstamaa mõis, Kihnu saar.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: max osalejate arv majutusega voodis 84;
majutusega voodites, lakas ja telkides 200 ja ilma majutuseta 1000. Olemas on katusealune (lava, elekter, allalastavad küljed), mis mahutab kuni 200 in. Naabertaluks on Jõuluvana
Korstna talu.

NURKA TALU

Piirumi küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 501 9766, kati@vipreisid.ee
www.nurka.ee
aastaringselt
talvisel ajal 20 kohta, soojal ajal 50 kohta
Tallinn 157 km, Pärnu 29 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 38m²

30

-

18

18

-

-

Rehealune (mai-okt) 90m²

60

-

30

30

-

-

Pärnumaal, Luitemaa looduskaitsealal asuv Nurka talu, pakub väga privaatset võimalust seminaride ja koolituste läbiviimiseks. Vastavalt soovile on võimalik kasutada tervet kompleksi.
Soojemal ajal võimalus ka õueala kasutamiseks. Lauad ja toolid vabalt ümber paigutatavad.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, markerid, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, loodusmatkad, discgolf, kohalike kaluritega merele (korraga kuni 15 inimest ), seene- ja marjaretked, kohaliku piirkonna tutvumisekskursioon (Häädemeeste-Kabli-Treimanni-Ainaži-Pärnu), koos kokkamine, erinevad võimalused käsitööks ja
meisterdamiseks.
Võimalused lähipiirkonnas: Tolkuse raba matkarada 5 km, saun, ujumisvõimalus talu suures
tiigis , Jõulumäe spordikompleks 5 km (suusatamine, discgolf, orienteerumine, maastikumängud jne.).
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SEMINARID MAAL Pärnumaa
OJAKO PUHKEJA KOOLITUSKESKUS

Marksa küla, Pärnu, Pärnumaa
+372 508 4585, info@ojako.ee
www.ojako.ee

Ojako puhke- ja koolituskeskus
aastaringselt
talvel 65 kohta, suvel 100 kohta.
Tallinn 150 km, Pärnu 30 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Saunamaja suur saal 110m²

90

45

-

30

-

-

Peamaja saal 50m²

50

30

-

25

-

-

Basseiniäärne katusealune 100m² 80

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

Välitelk banketimööbliga 252m²

Kaunil merekaldal asuv puhkekeskus kutsub
Teid rahulikku keskkonda läbi viima koolitusi, seminare ja konverentse koos meeldiva lõõgastuse ja toiduga. Kahes saalis hea akustika ja suurest seminarisaalist kaunis vaade otse merele.
Mida me pakume?

• Esmalt kindlasti kaunist mereäärset loodust.
• Paindlikku ruumilahendust (mitu erinevat saali seminari jaoks).
• Optilise valguskaabliga kiiret internetti ja wifit.
• Personaalset teenindust ja head toitu.
• Lõõgastumiseks mõnusat leiliga palksauna, kuumi kümblustünne merekaldal, aurusauna,
välibasseini.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor (3 tk), ekraan (3 tk), pabertahvel, wifi, laptop, printer,
koopia tegemise võimalus, helisüsteem, käsimikrofon.
Kirjatarbed: markerid, pastakad, valge paber, seinanäts, tahvlipaber.
Lisateenused: saunakompleks (2 soome sauna, aurusaun), kümblustünnid, välibassein vastuvooluseadme ja valgustusega.
Võimalused lähipiirkonnas: koostööpartnerid korraldavad meeskonnamänge, sealhulgas merelisi tegevusi. Paintballi keskus 5 km, Lindi raba 5 km, linnuvaatlustorn.
Suvepäevad: kuni 300-le inimesele. Siseruumidesse suvel 100 majutuskohta, lisaks telkimisvõimalus. Olemas 252 m2 peotelk koos banketimööbliga.

PIKLA LINNUMAJA

Piirumi küla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
+372 5887 6655, pikla.linnumaja@gmail.com
www.pikla.ee
Pikla Birdhouse
aastaringselt
kuni 15-le inimesele.
Tallinn 155 km; Pärnu 25 km; Riia 155 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 37m²
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Pikla Linnumaja sobib seminaride pidamiseks väikestele kollektiividele, kes hindavad privaatsust ja looduslähedust.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, white-board, wifi, televiisor.
Kirjatarbed: markerid tahvlite jaoks.
Lisateenused: majutus, toitlustamine, saun, suitsusaun, loodusmatk, linnuvaatlus.
Võimalused lähipiirkonnas: Tolkuse raba matkarada 7 km; Jõulumäe Tervisespordikeskus
12 km; Pärnu Bay Golf Links 21 km; Lottemaa Teemapark 20 km.
Pakume võimalust korraldada suve-ja talvepäevi kuni 15 inimesele.

PÕNKA PUHKETALU

Rätsepa küla, Tori vald, Pärnumaa
+372 513 1363, info@ponkaland.com
www.ponkaland.com
Põnka puhketalu
aastaringselt
tubade arv 10
Tallinn 138 km, Pärnu 35 km, Viljandi 45 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Põnka puhketalu asub Pärnumaal, looduse ja
metsade keskel. Vaikus ja rahustav ümbrus on
märksõnad koolituspäeva läbiviimsel maapiirkonnas. Ruumid on varustatud mugavate toolidega ja laudadega ning valgusküllased. Lauad
saab paigutada nii U-kujuliselt, kui ka L-kujuliselt
ja üksikult. Puhkenurk on sisustatud diivanite-

ga. Kohvipausid saab serveerida koolitusruumi või soovi korral ka eraldi ruumi, teises majas.
Lõuna- ja õhtusöögi menüüd on erineva valikuga komplekstoitlustus. Erimenüüd on pakkuda
taimetoitlastele ja teistele erivajadustega sööjatele.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, teleekraan, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad.
Lisateenused: majutus, toitlustus, kohvipausid, saunateenused, meeskonnamängud, matkad,
seminarid.
Võimalused lähipiirkonnas: raba matkarada 3 km, räätsadega matk 4 km, ujumisvõimalus kohapeal, ekskursioon talus koos taluloomadega tutvumisega, loodusväega seotud seminarid.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus. Ühepäevase ürituse max osalejate arv 120
inimest. Majutuskohti on ca 35, telkimiskohti ca 85. Vajadusel on võimalus kasutada peotelki
koos sisustusega. Teeme koostööd matkateenuste pakkujatega lähiümbruses. Saame pakkuda erinevaid jalgsimatku, kanuumatku, tõukekelgu– ja uisumatku.

SEMINARID MAAL Pärnumaa
TORI HOBUSEKASVANDUS

Pärnu mnt. 10, Tori alevik
Tori vald, Pärnumaa
+372 738 3810, info@maaelmuuseumid.ee
www.maaelumuuseumid.ee
aastaringselt
majutus koostööpartneri juures
(Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskus)
Pärnu 25 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Saal 25m²
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Mõisakompleksis asuv ajalooline Tori Hobusekasvandus pakub võimalust seminari pidamiseks väiksemale grupile.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustust on võimalik tellida, Tori hobusekasvanduse tutvustamine, hobuprogramm, ratsutamine, piknikud ja matkad hobustega looduses.
Võimalused lähipiirkonnas: Soomaa Rahvuspark ja külastuskeskus, kanuumatkad.

UUEDA PUHKEKESKUS
Nurme küla, Tori vald
Pärnumaa
+372 5647 1349, info@uueda.ee
www.uueda.ee

aastaringselt
Suvel 87 kohta (sh 26 kaheinimese voodit),
talvel 32 kohta (sh 3 kaheinimese voodit)
Pärnu 8 km, Tallinn 120 km
Seminariruumid: 2 saali ja kaminaruum vajadusel lisaruumina rühmatöödeks.
Peamaja (väiksem) saal 100 m², Peomaja (suurem) saal 200 m², kaminaruum 20 m².
Väiksemas saalis on ürituse läbiviimiseks mõnusad pehmed seljatoega toolid, saal mahutab
kuni 50 inimest. Suurem saal mahutab pinkidele
istuma kuni 100 inimest.
Uuedal on koolituste korraldamiseks kaks erinevat saali, mis annab meeldiva võimaluse seltskonnal jaguneda rühmatöödeks või eraldada
toitlustus töisest tegevusest.
Saalid on looduslähedase hubase stiiliga, na-

turaalse päevavalguse ja reguleeritava tugevusega lampidega. Mööbel on hõlpsasti ümber
paigutatav vastavalt koolituse sisule ja koolitaja soovile.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, soome saun (aastaringselt), vanast suitsusaunast vene
saunaks ümber ehitatud saun külma ja sooja kümblustünniga (kasutatav suvekuudel mai-oktoober), ujumisvõimalus Sauga jões (omal vastutusel), võrkpall, korvpalli rõngas, uunikumide
ja vanavara näitus.
Võimalused lähipiirkonnas: Valgeranna Golf ja Seikluspark 14 km, Valgerand 14 km, Pärnu
rand 10 km, Pärnu linna meelelahutus 8 km, Pärnu Tennisekeskus 10 km.
Suve- ja talvepäevad: max osaliste arv 200 inimest, majutusvõimalus 87-le inimesele, ülejäänutel võimalus telkida.
Pakume omalt poolt toitlustust ja majutust, kuid ürituse korraldamise oleme usaldanud oma
ala professionaalide kätte.

VARBLA PUHKEKÜLA,
RANNA MOTELL

Rannaküla küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
+372 449 6682, +372 506 1879
varblapk@gmail.com
varblapuhkekyla.ee/veeb
Varbla Puhkeküla
aastaringselt
153 kohta: motellis 52, apartementtüüpi
majutuses 32, sauna ärklitubades 12, palkmajades 39, suvekämpingutes18 kohta.
Pärnu 65 km, Lihula 40 km, Tallinn145 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminariruum 50m²
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Kaminasaal pidide, juubelite, pulmadeks, tähtpäevade
pisamiseks 80-100 in.

Varbla Puhkeküla rannamotellis on hea võimalus korraldada seminare, koolitusi, ärikohtumisi
nii väiksematele kui ka suurematele seltskon-

dadele. Koolituseks on eraldi seminariruum, kus on mugav korraldada mõttetalguid ja nõupidamisi. Vastavalt koolitaja soovidele on lihtne seminarimööblit ringi paigaldada. Kõigile
osalejatele pakume kohalikust toorainest valmistatud maitsvat toitu, kohvi- ja energiapause,
valmistame ka taimetoite ning gluteeni- ja laktoosivabu toite.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, valge tahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, soomesaunad, tünnisaunad, piljard, lauamängud, jalgrattarent, paadirent, suplaudade rent, surfikoolitus, meeskonnamängud ja matkad koostööpartneri
kaasabil, ratsutamisteenus, liivarand 300 m kaugusel, palliplatsid (rannajalgpall; võrkpall; korvpall), discgolf, kaatri ja tube`ga ekstreemsõidud.
Võimalused lähipiirkonnas: Tuhu matkarada 15 km, Varbla kirik 5 km, Aadu suurkivi 300 m.
Suve- ja talvepäevad: Suvepäevadest osavõtjaid max. kuni 500, neist majutamisega kuni 153,
ülejäänud telkimisvõimalusega. Talvepäevad - max. majutuskohti kuni 85-le.
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SEMINARID MAAL Viljandimaa
ENERGIA TALU

Vihi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
+372 435 8590, +372 510 6193
+372 518 5151, info@energiatalu.ee
www.energiatalu.ee
Energia Talu
aastaringselt
7 tuba, 22 kohta. Suvel lisaks 2 kämpingut 8-le
Tallinn 145 km, Tartu 110 km, Pärnu 75 km,
Viljandi 32 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarimaja 60m²
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Energia talu seminarikeskus asub Kesk-Eestis,
kauni Navesti jõe ääres. On moderne, originaalne, eriprojektiga valminud ehitis, mis sobib
suurepäraselt seminaride, nõupidamiste, läbirääkimiste, koolituste, ürituste, vastuvõttude,
bankettide korraldamiseks. Seminariruumis on
väga hea loomulik valgus ja kergesti ringi paigutatav mööbel.

Seminariruumi on võimalik kujundada järgmistes stiilides: teater, klassiruum, U laud, ümarlaud, kohvikustiil, püstijala vastuvõtt, bankett.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel koos paberiga, muusikakeskus, TV
võimalus, wifi.
Kirjatarbed: markerid, pastapliiatsid, valged paberid.
Lisateenused: kohvipausid, lõuna-, õhtu- ja hommikusöögid, spa-kompleks, saunateenused
koolitatud saunamehega. Ravimtaimeretked ja–koolitused. Matkad ja loodusretked Sakala
metsateel ja Hüpassaare rabas, lilleseaded pidulikeks puhkudeks.
Võimalused lähipiirkonnas: ujumisvõimalus ja kalapüük Navesti jões, Sakala matkarada 2 km,
Hüpassaare raba ja laudtee, Mart Saare majamuuseum 9 km; Lahmuse mõis 4 km, Olustvere
mõis 13 km.
Suvepäevade korraldamise võimalus. Max osalejate arv kuni 100 ( majutus kuni 35, ülejäänutele telkimise võimalus).

KILDU RATSAKESKUSKÜLALISTEMAJA

Kildu küla, Põhja-Sakala vald
Viljandimaa
+372 506 2283, kildu@kildu.ee
www.kildu.ee

Kildu ratsakeskus-külalistemaja
aastaringselt
8 tuba (2-5 kohalised toad), mahutame 35 in.
Tallinn 150 km, Viljandi 18 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Aula 140m²
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Kildu ratsakeskus-külalistemaja asub Viljandimaal, looduskaunis paigas Soomaa servas ja
mis seminaride ja mõttetöö puhul eriti oluline
- eemal linnakärast. Külalistemaja seminariruumide ja tubade sisekujunduses on silmas
peetud, et tegemist on endise koolimajaga. Nii

on külalistemajas rehkendamise, keemia, füüsika ning erinevate keelte õppeaine nimetusega
toad. Suur saal kannab aula nimetust ja sviidiks on direktori kabinet. Seminariruumid on valgusküllased ja varustatud elementaarse esitlustehnikaga. Saalid võimaldavad pidada erinevas stiilis koosolekuid, teha rühmatöid ning koolitusi.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, helitehnika.
Kirjatarbed: valged paberid, markerid, pastapliiatsid.
Lisateenused: majutus, toitlustamine, ratsutamine, ratsamatkad, vankri- ja saanisõit, loomapark, ratsamatkad. Ratsakeskuse juurde kuulub loomapark, kus saab näha loomi, kes Eesti
taludest tuntud.
Võimalused lähipiirkonnas: Soomaa 10 km, ujumiskoht 1 km, Johann Köleri sünnikoht Lubjassaares 10 km, Mart Saare sünnikoht Hüpassaares 15 km, Lõhavere linnamägi 15 km, Viljandi lossimäed 19 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 300 osalejale. Telkimine, karavaniauto
kohad.

KOPRA TALU

Tuhalaane küla
Mulgi vald, Viljandimaa
+372 521 0318, merike@kopra.ee
www.kopra.ee
Kopra Talu
aastaringselt
44 tuba, 118 kohta (igas toas dušš ja tualett).
Suvel lisaks 55 kohta aidamajas
Tallinn 190 km, Tartu 100 km, Viljandi 22 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Kopra Talus saab korraldada konverentse, koosolekuid, seminare väiksematele ja suurematele
seltskondadele. Ruumid on valgusküllased ja
avarad, varustatud kaasaegse tehnika ja kirja-

tarvetega. Mööbel on mugav ja on kergesti ümber paigutatav vastavalt sellele, mis laadse
koolitusega on tegemist. Lisaks siseruumidele, on võimalik suvel seminar läbi viia ka õues
Päikeselaval.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvlid, helisüsteem, wifi, laptop, DVD, televiisor, CD- mängija.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutust, toitlustus, saunad. Aktiivne puhkus: piljard, koroona, lauatennis, võrkpall, ujumisvõimalus Paluküla järves, kanuud, paadid, matkarada kuni 1 km, meeskonnamängud, sportmängud-atraktsioonid.
Võimalused lähipiirkonnas: Õisu matkarada 5 km, kirjanik A.Kitzbergi tubamuuseum 12 km,
Mulgi savikoda 15 km, Loodi looduspark ja liivapaljand 15km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: suvel kuni 1000 ja talvel kuni 120 inimest. Suvel pakume lisaks majutusele majades, ööbimisvõimalust aitades. Telgikohti kuni 200. Õhtuse
meelelahutusliku osa saab läbi viia Päikeselaval.

SEMINARID MAAL Viljandimaa, Jõgevamaa
MÄNNIKU METSATALU
Intsu küla, Viljandi vald, Viljandimaa
+372 5343 2884
metsatalu@metsatalu.ee
www.metsatalu.ee
aastaringselt
16 tuba, 38 kohta
Tallinn 176 km, Viljandi 11 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Seminarisaal 100m²
Söögituba 40m²
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Grupitöödeks 3 väiksemat ruumi - nii samas, kui puhkemajas.

Seminari pidama tullakse oma tavalisest töökeskkonnast välja eelkõige selleks, et eemalduda rutiinist, lootusega et uus ja teine keskkond
aitab ka tähtsaid mõtteid teisi laineid pidi käima
panna. Männikul, 20 meetriste kuuskede all on
ümbritsev keskkond just selline – inspiratsiooni
ja üllatusi pakkuv: oled justkui sügaval metsa
sees, aga tegelikult 11 km kaugusel Viljandist.
Täidetud on aga olulised seminaripidamise tin-

gimused: eraldatus, vaikus, värske õhk, soe ja valgusküllane ruum ning tervislik toit.
Meil on seminare peetud igasuguseid: küll laua taga istudes PP esitlusi vaadates, küll põrandal
patjadel mõtiskledes, küll võimeldes ja tantsides või hoopis vaikides. Usun, et kõige rohkem on
aga rõõmu pakkunud võimalus minna intensiivsete mõtete keskelt või nendega koos metsa,
kust tulles on mõtted alati selgemad, kindlamad, julgemad ja mis kõige olulisem – rõõmsamad.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus (tervislik, kohalikust toorainest), saunad.
Võimalused lähipiirkonnas: matkarada Loodi Looduspargis 4 km, ujumisvõimalus, Anu Raua
muuseum 9 km, Mulgi savikoda 3 km, Loodi mõis 5 km. Loodi Põrguorg ja matkarada 8 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: max osalejate arv päevasel sündmusel 60,
talvisel perioodil max ööbijate arv 40, suvisel perioodil telkimisvõimalus ja max osalejate arv
100. Välivarjualune mahutab 80 in, grillimiskoht + väliköök, 2 sauna (soome- ja suitsusaun)
puhkeruumiga 20-le.

VAIBLA PUHKEKESKUS

Vaibla küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
+372 5878 7017, info@vaiblapuhkekeskus.ee
www.vaiblapuhkekeskus.ee
Vaibla Puhkekeskus
aastaringselt
150 voodikohta
32 km Viljandist Tartu suunas, 43 km
Tartust Viljandi suunas
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Kaminasaal I korrusel
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Pakume seminaripaketti kuni 70-le inimesele
majutuse ja toitlustusega, mööbel on kergesti
ümber paigutatav. Valida on mitmesuguste grupimenüüde ja kohvipauside vahel. Tulemusliku
päeva lõpus saab nautida saunamõnusid ja jalutuskäiku muulil.
Lisaks tavapärasele saalikoolitusele on meil
võimalus Teile töötubadeks pakkuda: Katuse ja
lavaga 150 m2 suurune õueterrass kuni 300-le.

Välitelk põrandaga, kuni 200-le. Valgustusega grillpaviljon (25-50 in). Rannapaviljon väiksemate rühmade (10-15 in) jaoks. Männiplats (50-70 in) värskes õhus, mis sobib suurepäraselt nii
koolituste läbiviimiseks.
Seminari läbiviimiseks: ekraan, pabertahvel, smart-board, wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, liivane suplusrand, erinevad meeskonnamängud, õpitoad, aerupaadi-ja vesijalgrataste rent, õngekomplekti laenutus, kalepurjeka-sõit Võrtsjärvel,
kalapüük, lõkkeplats koos grillpaviljoniga, rannakiosk.
Võimalused lähipiirkonnas: ümber Võrtsjärve kulgeb märgistatud rattarada läbides Vaiblat
ning on varustatud viitade ja infotahvlitega. Võrtsjärve Järvemuuseum 30 km, Meleski Klaasimuuseum 8 km, Tamme paljandi matkarada 19 km.
Suvepäevade korraldamise võimalus kuni 700-le: siseruumides koos lisamadratsitega majutus 200-le, ülejäänud telkides rannaalal ja männimetsa all. Lisaks on olemas karavaniparkla.
Olemas on: võrkpalliplats, lõkkeplats grillpaviljaoniga, paadisadam, külakiik ja laste mänguväljak, liivane suplusrand, 2 lipuväljakut.

AVINURME PUIDUAIT

Võidu tänav-3, Avinurme alevik
Mustvee vald, Jõgevamaa
+372 527 5762, info@puiduait.ee
www.puiduait.ee

Avinurme Puiduait
aastaringselt
Tallinn 160 km, Tartu 80 km, Jõhvi 70 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Avinurme Puiduaidas on olemas seminari läbiviimiseks suur saal ja leivatuba. Mugavates ja
valgusküllastes ruumides esitlustehnika. Pakume toitlustus, kohvipause ja eriliseks teeb teenuse see, et on võimalik seminarile anda lisaväärtus töötubade ja rongisõidu näol. Töötubade
valikus leiab nii korvipunumist kui leiva küpsetamist.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi, laptop.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustamine (kuni 80 kohta), töötoad, rongisõite kitsarööpalisel raudteel.
Viime läbi õpitubasid ka väljas pool maja: korvipunumiskoolitus / korvidele maalimine / puidust meisterdamine jt.
Võimalused lähipiirkonnas: Avijõgi (kevadel võimalus kanuumatkadeks), ujumisvõimalus 100
m, Kalevipoja kuju, matkarada 15 km, hüdroelektrijaam 10 km, Peipsi järv 18 km.
Hostel 100 m (kohti 20). Lisaks 2 km kaugusel 16 kohaga saunamaja.
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SEMINARID MAAL Jõgevamaa, Tartumaa
MOKKO MAAHOTELL

Änkküla, Jõgeva vald, Jõgevamaa
+372 776 3710, +372 505 2573
kylliki.alekand@gmail.com
www.mokko.ee

Mokko maahotell
aastaringselt
5 maja, 14 tuba suvel; 10 tuba talvel.
Rannamaja 8-le Kuremaa järve kaldal
Tallinn 170 km, Tartu 42 km, Jõgeva 15 km,
Palamuse 2 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Kaks saali - vastavalt koolitaja soovile ja osalejate arvule üks neist seminarikorraldamiseks,
teine söögisaaliks ja kohvipausideks. Mööbli paigutame vastavalt koolitaja soovile, valgusküllased ilusa vaatega ruumid, mõlemast saalist pääs väliterrassidele. Võimalik on ka osa koolitusest korraldada väliterrassidel, kohvi- ja veeautomaat kogu seminari ajal kasutusel, pehmed
kõrge seljatoega toolid.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun koos ujumiseks sobiva tiigiga, tenniseväljak, metsarada 2,5 km, ettetellimisel meeskonnamängud, ratsutamine.
Võimalused lähipiirkonnas: Palamuse kihelkonnakool-muuseum 3 km, Saarejärve matkarada
15 km, ujumisvõimalus Kuremaa järves 2 km, Endla raba 30 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus: talvel kuni 30 in, suvel kuni 50 in.

Seminarid / Suvepäevad / Talveüritused

SIBULATEEL

www.sibulatee.ee/seminarid
EESTI
PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM

Pargi 4, Ülenurme
Kambja vald, Tartumaa
+ 372 738 3810
info@maaelumuuseumid.ee
www.maaelumuuseumid.ee

Eesti Põllumajandusmuuseum
aastaringselt
majutusvõimalus partnerite juures
(Hektor hostel, Dorpat hotell)
Tartu 8 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Mõnusas linnalähedases mõisamiljöös kompaktne võimalus seminari pidada. Vajadusel
võimalik kasutada erinevaid ruume töötubadeks. Mööbel kergesti vastavalt soovidele ümber
paigutatav.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustus (kohvipausid, hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, pidulaud), hobusõit, näituste külastus, elamusprogrammid, toidukoolid, konverentside korraldus.
Võimalused lähipiirkonnas: Tartu linnas Ahhaa Teaduskeskus, Aura Veekeskus, ERM jpm.
Suve- ja talvepäevad: erinevad töötoad, elamusprogrammid, hobusõidud, toitlustamine, kokakool. Peotelk 12x6m. Majutus partnerite juures või Põllumajandusmuuseumi territooriumil
telkides. Areenil võimalik korraldada erinevaid programme, etendusi, show’sid, kontserte.

SEMINARID MAAL Tartumaa
JÄÄAJA KESKUS

Saadjärve 20, Äksi, Tartu vald, Tartumaa
+ 372 5911 3318
info@jaaaeg.ee
www.jaaaeg.ee
aastaringselt
Tartu 15 km, Jõgeva 30 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Terve keskus 2500m²
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Jääkaru kohvik

Parv Saadjärvel (13,5m x 6m) mahutab kuni 20 inimest.
Olemas laud ja toolid

Jääaja Keskus on suurepärane koht erinevate konverentside, sünnipäevade ja muude sündmuste korraldamiseks. Võimalik on broneerida nii privaatseid seminariruume kui kogu keskust - tutvu meie võimalustega ja küsi pakkumist!
Soovi korral saame lisaks pakkuda ka põnevaid ekskursioone, mänge ja parvereisi Saadjärvel.
Samuti pakume toitlustust ja catering teenust. Küsi lisa ja teeme teile pakkumise! Kindlasti
saame anda ka head nõu, kuidas teie sündmust veelgi meeldejäävamaks teha! Koostöös leiame teile sobivad lahendused!
Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi, esitlusarvuti, slaidivahetuspult.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: Jääaja Keskuse külastus, giidituurid, parvereisid.
Pakume jõulupidude ja muude firma pidude korraldamise võimalust.

TARTUMAA
TERVISESPORDIKESKUS

Uderna küla, Elva vald, Tartumaa
+372 745 6333, tartumaa@tehvandi.ee
www.tervisesport.ee
aastaringselt.
Hostelis 15 tavatuba (twin, double, triple),
kokku 38 kohta. 4-kohalistes kämpingutes
ja suvemajades kokku150 kohta.
Tallinn 206 km, Tartu 28 km, Elva 2 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Suur saal 175m²
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Suvisel ajal looduslik metsatuba seminaride ja vabaõhu
kontsertide korraldamiseks kuni 400 inimesele

Tartumaa Tervisespordikeskus asub vaikses
männimetsas, kus on sobivad tingimused ja
keskendumist soosiv õhkkond seminaride korraldamiseks. Seminaride läbiviimisel on märksõnadeks puhas loodus, värske õhk, männi-

mets, avarad valgusküllased ruumid. Erinevad ruumis võimaldavad efektiivselt ka rühmatööd
teha ja meeskonnakoolitusi läbi viia. Suvisel ajal on keskusel pakkuda ka erinevaid looduslikke
seminari läbiviimise kohti.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, tahvel, helisüsteem, mikrofon ja wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, erinevate relvadega laskmine, laserlaskmine, pallimänguplatsid, MOBO orienteerumine, discgolf, välijõulinnak, maastikuvibu, lastele ronimislinnak, mänguplats, maajumalatepark, liikumis- ja matkarajad, suusarajad, spordisaal, jõusaal, grillikojad,
lõkkeplats, saunad, kelgumägi, minigolf, lauatennis, spordiinventari laenutus.
Võimalused lähipiirkonnas: ujumisvõimalus 1 km, Elva 2 km, Elva ürgoru matkarada 14,4 km;
Viti järve matkarada 2,3 km; Seikluste rada 1,5 km; Rattarada 23,5 km; lühendatud rattarada 15
km, metsanduse õpperada 6,5 km.
Suve- jai talvepäevade korraldamise võimalus: suvel kuni 2000 inimesele, talvel 40 inimesele
(ööbimisvõimalusega). Keskusel on olemas peotelk kuni 200 inimesele. Hooviala mahutab
telkima kuni 2000 inimest.

WAIDE MOTELL & CAMPING

Käo küla, Elva vald, Tartumaa
+372 730 3606
info@waide.ee
www.waide.ee

aastaringselt
26 tuba, 54 kohta
Tartu 30 km, Otepää 25 km, Valga 60 km,
Tallinn 210 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Peamaja seminarisaal 100m²

80

50

-

30

-

30

Seminarimaja saal 70m²

40

40

-

30

-

20

-

-

-

a’10

-

-

Seminarimaja grupitööruumid (2)

Waide motellis on seminare ja koolitusi korraldatud juba 25 aastat. Oma pikaajalise kogemuse põhjal saame olla kindlaks ja usaldusväärseks partneriks. Waide motelli on kerge leida,
asume Tartumaal Elva linna lähedal, Tartu-Valga
maantee ääres. Hea parkimisvõimalus kuni
100-le autole.

Seminarimaja koos kahe grupitööruumiga on ventileeritav, rohke valgusega, pimendatavate
aknakatetega, pehmete toolidega, seminarilaudu saab paigutada vastavalt koolituse iseloomule ja vajadusele.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, valge ekraan (sein), wifi, lahtikäiv ekraan (vajaduse korral), võimendus, mikrofonid, kõlarid.
Kirjatarbed: valge paber, pastakad, seinanätsud, pabertahvel, markerid.
Lisateenused: majutus, toitlustus, Waide saun, erinevad toidu valmistamise õpitoad/ loengud,
meeskonnamängud, matkad.
Võimalused lähipiirkonnas: meeskonnamängud koostöös Nabakümme OÜga, matkad Vapramäe-Vellavere-Vitipalu matkaradadel koostöös SA VVV-ga. Erinevad ekskursioonid (Võrtsjärve, Hellenurme vesiveski jm) Elva Puhkepiirkonnas koostöös puhkepiirkonna partneritega.
Suve- ja talvepäevad: Võimalus korraldada suvepäevi kuni 90-le inimesele ja talvepäevi kuni
60-le inimesele.
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SEMINARID MAAL Valgamaa
HOTELL KARUPESA

Tehvandi 1A, Otepää, Otepää vald,Valgamaa
+372 766 1500, +372 506 4528
karupesa@karupesa.ee
www.karupesa.ee
Karupesa Hotell, Otepää
aastaringselt
30 tuba, 80 kohta.
Tallinn 220 km, Tartu 40 km, Valga 50 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Suur saal 90m²
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Hotell Karupesa asub Otepääl, kesklinnast 500
m kaugusel ja Tehvandi suusastaadioni vahetus
läheduses. Miks mitte sõita seminari pidama
just Otepääle? Ühenda meeldiv kasulikuga - avar
ja valgusküllane 80-kohaline konverentsisaal
ning väiksemad seminariruumid loovad eeldused õnnestunud seminariks, koolituseks või

nõupidamiseks. Kõiki seminariruume on võimalik paigutada vastavalt Teie soovidele.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, teler, muusikakeskus, videoaparatuur, DVD-mängija, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus (65 kohaline restoran, kohalik tooraine), saunad, aktiivseteks tegevusteks vahendite rent.
Koostöös partneritega kanuumatkad, tõukerattamatkad, tõukekelgumatkad, süstamatkad,
kummipaadimatkad, ratsamatkad.
Võimalused lähipiirkonnas: matka- ja suusarajad, Pühajärv 2,5 km; vana lasketiiru tiigid 1 km,
suusamuuseum 100 m, Eesti Lipu muuseum 1,5 km, Otepää Seikluspark 300 m, talvepark
Winterplace 400 m, Väike-Munamäe suusakeskus 1,5 km, Kuutsemäe suusakeskus 12 km,
Tehvandi Discgolfi park 300 m, Otepää Golfiklubi 10 km, bowling ja ujula 3 km.
Suve- ja talvepäevad: max osalejate arv kuni 100 inimest.

KUNSTIMÄE TURISMITALU

Risttee, Otepää vald, Valgamaa
+372 505 8231
info@kunstimae.ee
www.kunstimae.ee

Kunstimäe Turismitalu
aastaringselt
Suveperioodil 40 , talveperioodil 29 kohta
Otepää 15 km, Valga 35 km, Tartu 60 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Peosaal (ainult suvel) 120m²
Kaminaruum 45m²
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Privaatse ja kauni asukohaga turismitalus on
võimalik korraldada mitmesuguseid seminare/
koolitusi. Suurepärane teenindus tagab korraldajale võimalikult sujuva sündmuse läbiviimise.
Kohapeal valmivad imelised road nii lõuna- ja
õhtusöökideks, kui ka kohvipausideks. Suveperioodil võimaldab ümbritsev loodus sündmuse
läbiviimist vabas õhus.

Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: valge paber, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanäts.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, telkimine.
Võimalused lähipiirkonnas: väga hea koostöö Loodusturism OÜ-ga ja seiklusfirmaga 360
kraadi. Ujumisvõimalus 3 km, Harimäe vaatetorn 10 km, Sangaste loss 12 km, Otepää suusahüppemägi 15 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus. Suveperioodil lisaks majutusele (40 kohta) telkimisvõimalus. Kivisillutisele paigaldatav peotelk 50 m². Talveperioodil pakume majutust kuni
29-le.Toitlustamine nii väiksematele kui suurematele gruppidele.

KÄÄRIKU SPORDIKESKUS

Kääriku, Otepää vald, Valgamaa
+372 766 5600
kaariku@tehvandi.ee
www.kaariku.ee

Kääriku Spordikeskus
aastaringselt
Hotellis 102 kohta, lisakohad. Uues hostelis
150 kohta.
Tallinn 220 km, Tartu 53 km, Otepää 11 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Kääriku on ajalooliselt tuntud konverentside
korraldamise paik. Mitmekesine loodus, erinevad spordirajatised, suusa- ja matkarajad, järv ja

saunad ning viis erineva suuruse ja otstarbega seminariruumi pakuvad konverentsiklientidele
koosviibimiseks ja konverentside korraldamiseks kõik võimalused.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, tahvel, helisüsteem, mikrofon, wifi ja kaabliga internet.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, treening- ja vaba-aja veetmise võimalused: tenniseväljakud, kõvakattega pallimängude väljakud, spordihall, kunstmurukattega jalgpalliväljak,
kergejõustikustaadion, jalgpalliväljak, väliujula, jõusaal, suusa-, jooksu-, ratta- ja matkarajad,
uisuväljak, MOBO orienteerumine, spordivarustuse rent.
Majutus: Hotellis on 41 tuba (single, twin, triple, family, suite). Hostelis on 8 kahekohalist ja 33
neljakohalist tuba. Suvel on Kääriku järve ääres avatud telkimisala.
Võimalused lähipiirkonnas: Harimäe torn 3 km, Sangaste loss 15 km, Tartu maratoni rada
1 km, Kuutsemägi 7,5 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 2000 inimesele, talvisel ajal kuni 250 inimesele (ööbimisvõimalusega). Keskusel on olemas peotelk kuni 200 inimesele.

SEMINARID MAAL Valgamaa, Põlvamaa
TEHVANDI SPORDIKESKUS
Valga mnt. 12, Otepää vald, Valgamaa
+372 7669 500
administraator@tehvandi.ee
www.tehvandi.ee
Tehvandi Spordikeskus
aastaringselt.
Hotellis 84 kohta, lisakohad
Puhkemajas 20 kohta
Tallinn 215 km, Tartu 42 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Hotelli seminariruum 50m²
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Tehvandi staadionihoone konverentsikeskuses
on loodud suurepärased tingimused seminaride, koosolekute, õppepäevade, nõupidamiste ja
konverentside korraldamiseks. Kahel korrusel

paiknevad eri suuruste ja kaasaegse tehnikaga varustatud ruumid võimaldavad korraldada
erinevaid üritusi, pidulikke vastuvõtte ja bankette. Kõik ruumid on varustatud väliterrassiga,
kus virgutuspauside ajal avaneb vaade Eesti kuulsaimale suusastaadionile.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor (HDMI/VGA), tahvel, helisüsteem (kõlarid, DVD mängija), mikrofon, wifi, kaabliga internet, TV.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud
Lisateenused: majutus, toitlustus, saunad, suusa- ja matkarajad, kelgumägi, discgolfi park,
hüppemäe vaateplatvorm, staadion, pallimängude väljak, jõusaal, lasketiirud, MOBO orienteerumine.
Majutus: hotellis on 45 tuba (sgl, twin, dbl, triple, family, junior suite, suite). Puhkemajas on 2
apartementi, mõlemas 4 magamistuba (kolm 2-kohalist ja üks 4-kohaline tuba).
Võimalused lähipiirkonnas: seikluspark 100 m, snowtubing 800 m, ujumisvõimalus 1 km, talispordimuuseum kohapeal, Väike- Munamägi 1,5 km, Pühajärv 2 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 120 inimesele. Keskusel on olemas peotelk kuni 200 inimesele.

EESTI MAANTEEMUUSEUM

Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa
+372 797 0790 (kontor), +372 799 3057
maanteemuuseum@mnt.ee
www.maanteemuuseum.ee

Eesti Maanteemuuseum
aastaringselt
Tartu 48 km, Võru 23 km, Põlva 16 km,
Tallinn 230 km, Riia 251 km.
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Masinahalli õppeklass 56m²
Teemaja söögisaal 84m²
Lastemuuseumi kaardituba 20m²
Masinahalli näitusesaal 234m²
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Soovid korraldada koolitust, Sinu meeskond vajab turgutust, mõistad, et sirge seljaga puidust
toolil istumine ning tuimalt ekraanilt lugemine
ei tekita erilist inspiratsioonilendu? Uued mõtted liiguvad kiiremini ja leiavad sisu väljaspool
kontorit - Maanteemuuseum on just õige koht,

kus murda end raamidest välja. Masinahalli uus näitusekeskkond ja õppeklass sobivad hästi
seminaride, koolituste ning väiksemate kultuuri- ja firmaürituste läbiviimiseks.
Miks valida maanteemuuseum?
• uus innovaatiline keskkond • muuseumi külastus hinna sees
• looduskaunis koht
• tasuta parkimine
• personaalne lähenemine
Seminari läbiviimiseks: ekraan, pult (puldi taga kõlarisüsteem), seintes kõlarid, valgus suunatav (manuaalsed), mikrofonid, wifi, võimalus sünkroontõlkeks.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: muuseumikülastus iseseisvalt, giidituur, programmid, simulaatorite kasutamine, liikluskasvatusstendid, töötoad.
Võimalused lähipiirkonnas:Tilleoru matkarada, ujumisvõimalus Palojärves ja sealne rododendroni park 5 km, Postitee äärsed majutus- ja toitlustusasutused, kanuumatkad 10 km.
Suve- ja talvepäevad: pakume võimalust korraldada suve- ja talvepäevi. Max osalejate arv
siseruumis on 150 inimest.

LOOVUSAIT

Neitsijärve talu, Uibujärve küla,
Põlva vald, Põlvamaa
+372 501 0539, indrek@maripuu.eu
www.loovusait.ee
aastaringselt
koostöös naabruses asuva turismitaluga
kuni 20 inimesele
Tallinn 250 km, Tartu 60 km, Põlva 10 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Ainulaadne koolitusruum, kus saate süveneda!
Need vanades palkhoonetes asuvad ruumid on
sulle kui vajad igapäevasest erinevaid ja inspireerivaid ruume, mis panevad ideed lendama siin on loominguline keskkond, kus on hea aktiivselt mõelda. Kas teadsid, et inimeste mõtete

lennukus on seotud liikumisega - lase inimesel liiga kauaks suurele lauale nõjatudes mugavasse tooli jääda ning ta mõtleb tavalisi mõtteid? Stuudio ja Pööning on sinu jaoks sisustatud
kott-toolide, vineerkastide, lambanahkade ja patjadega. Kohvik on klassikaline kohvikuruum.
Siin mõte lendab ja lahkudes tead, et palju asju sai tehtud ja kuidagi mõnus oli olla. Peabki
olema, sest oleme kõik mõelnud läbi selleks, et Sinul ja Sinu meeskonnal tekiks uusi ideid.
Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi, puuviljad ja piiramatu
kohv ja tee on hinna sees.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: kokk, kes teeb teile kohalikust toorainest teie silme all suurepärase söögi,
ajurünnaku juhtimine, koolitus, koos partneritega suitsusaun, paintball, vee- ja rabamatkad,
pruulikoja külastus.
Lisavõimalused lähipiirkonnas: ujumisvõimalusega rabajärv otse hoovil.
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SEMINARID MAAL Põlvamaa
MOOSTE VIINAVABRIKU
KÜLALISTEMAJA

Mooste alevik, Põlva vald, Põlvamaa
+372 5851 4007, info@viinavabrik.ee
www.viinavabrik.ee
Mooste Viinavabrik
aastaringselt
majutame kuni 50 inimest.
Põlva 12 km, Tartu 40 km.
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Suur sammassaal
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Pakume seminari korraldajale täislahendust:
erinevaid seminariruume, tehnikat koolituse
läbiviimiseks, majutust, toitlustust ning lisaks
meelelahutust (ekskursioon, tuleshow, fotograaf, muusikud, aktiivne mäng Mõisa peal).
Lisaks on meil kohapeal saun ja mullivann.

Meil on väga kergesti ümber paigutatav mööbel, pehme kattega toolid, ülimalt tore ja sõbralik
personal, kes alati aitab kõigega. Saame pakkuda seminariruume nii väiksematele kui suurematele seltskondadele.
Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, smart-board, helisüsteem, wifi, laptop.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud, vesi laual.
Lisateenused: majutus, toitlustus, ekskursioon, tuleshow, fotograaf, aktiivne mäng Mõisa peal,
saun ja mullivann.
Võimalused lähipiirkonnas: matkarajad 2 km, ujumisvõimalus (suvel) 100 m, vaatamisväärsused Mooste mõisas 100 m.
Suve- ja talvepäevad: pakume suve- ja talvepäevade korraldamise võimalust kuni 100 osalejale. Majutame 51 inimest, kuid vajadusel leiame lisaks majutusvõimalusi mõisas ning saab ka
telkida. Majja saab lisaks panna lisavoodeid ja madratseid.

PESA HOTELL

Uus tn 5, Põlva, Põlvamaa
+372 799 8530, +372 5622 2881
kagureis@kagureis.ee
www.kagureis.ee
Pesa Hotell
aastaringselt
majutame 60 inimest (+10 lisavoodit)
Tallinn 230 km, Tartu 50 km.

Õhtuseks lõõgastuseks soovitame hotelli minispaad Sõstar. Seminari võib siduda ka aktiivsete tegevustega, näiteks matkata või jalutada giidigaTaevaskojas.

KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Seminariruum 80m²
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Pesa hotelli kaks seminariruumi on tehniliselt
hästi varustatud. Külalistele meeldib, et suurem
seminariruum on akende ja rõduga. Kohvipausid
ja toidukorrad kokkab Pesa restorani köök vastavalt teie soovile. Kohalikust, värskest toorainest teeme näiteks ka gluteenivabasid ja vegan
toite. Kohvipausid serveerime samasse ruumi.

Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, minispaa.
Võimalused lähipiirkonnas: ujula ja jõusaal (kõrvalmajas), bowling 300 m, Taevaskoja matkarada 10 km, Põlva talurahvamuuseum 13 km, Maanteemuuseum 12 km, Mooste mõis 16 km.
Suve- ja talvepäevad: Suve- ja talvepäevade huvilised on oodatud. Parkimine hotelli juures
tasuta, majutus kuni 70-le. Toidud kokkab Pesa restoran. Pesa Catering on valmis toitlustama ka väljaspool hotelli, näiteks matka lõpp-punktis. Korraldame nii, et kliendi soovid saaks
täidetud.

TAEVASKOJA TURISMIJA PUHKEKESKUS

Neitsikoopa tee 10, Taevaskoja,
Põlva vald, Põlvamaa
+372 515 9870, +372 5373 6406
info@taevaskoja.ee, www.taevaskoja.ee
aastaringselt
seminarimaja 26+ kohta,
suur hostel 55+ kohta.
Tallinn 232 km, Tartu 38 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Seminariruum 93m²

100 50

-

60

-

50

4 väiksemat ruumi (20-35 m²) grupitöödeks
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Puhkekeskus asub kauni looduse keskel ja Taevaskoda on alati peetud tugevate energiatega
piirkonnaks, mis seminari õnnestumisele hästi
mõjub. Meie seminariruum on ümbritsetud 3
küljest klaasseintega ning avar, pakkudes palju
loomulikku valgust. Kliimaseade võimaldab sea-

da saali temperatuuri täpselt sobivaks. Samuti saab ruumi valgustust reguleerida. Seminariruumi mööbel on kergesti ringi paigutatav ning toolid on pehmed, istumispadjad (50x60 cm).
Soovi korral on võimalus seminari läbi viia ka õues varju all.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem, wifi.
Kirjatarbed: ettetellimisel (valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad jms)
Lisateenused: kohapeal oma köök ja valmistame kogu menüü toiduvaliku kohapeal värskest
toorainest.
Meie pakutavaid matkasid vaata meie kodulehelt.
Võimalused lähipiirkonnas: Suure-Taevaskoja kalju vaid 700 m kaugusel. Kaugele ei jää ka
Väikse-Taevaskoja liivapaljand. RMK poolt hooldatud matkarajad pea 40 km ulatuses. Talvel
üle 10 km pikkused kvaliteetsed suusarajad. Siinsamas on filmitud mitmeid stseene kultusfilmile “Viimne Reliikvia”. Maanteemuuseum 9 km ja Talurahvamuuseum 6 km.
Suve- ja talvepäevade korraldamise võimalus kuni 150-le inimesele (osaliset telkimisega).
Olemas on suur 120 m² varjualune ja mööbel.

SEMINARID MAAL Võrumaa
KUBIJA HOTELL-LOODUSSPAA

Männiku tn 43A, Võru, Võrumaa
+372 786 6000, +372 504 5745
info@kubija.ee
www.kubija.ee

aastaringselt
62 tuba, 124 kohta.
Tallinn 250 km, Tartu 75 km, Otepää 47 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Seminariruum 75m²

90

48

-

32

90

-

Nõupidamisteruum 50m²

40

24

-

20

20

-

Kaminaruum 35m²

24

16

-

12

20

-

Otsid inspiratsiooni? Häid mõtteid? Tule Kubijale!
Meie hotell-loodusspaa pakub seminaride ja nõupidamiste korraldamiseks lisaks maaliliselt
inspireerivale loodusele kaasaegse tehnikaga varustatud seminariruume.
Ettetellimisel pakume lõuna- ja õhtusööke ning väsitava konverentsipäeva puhkehetkedeks
kohvi-ja teepause.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi, laptop. Ettetellimisel TV ja
video.
Kirjatarbed: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: majutus, toitlustus, spaahoolitsused, spaa- ja saunakeskus.
Võimalused lähipiirkonnas: tervise- ja matkarajad.
Suvepäevad: suvepäevade korraldamise võimalus Haanjamehe talus (majutus 70-le,
peoruum 150-le).

MOOSKA SUITSUSAUNA TALU

Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa
+372 503 2341
info@mooska.eu
www.mooska.eu

Mooska
aastaringselt
Mooska talu majutust ei paku, kuid meil on
toredad naabrid.
Tallinn 270 km, Tartu 90 km, Võru 14 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS

Koos olemise ruum 40m²

24 12-16 16

12

-

16

Mooska Suitsusaunatalu KOOS OLEMISE RUUM asub uhiuues palkhoones, avaratest akendest avanevad lummavad vaated suitsusaunadele (vajadusel pimendused). Kasutajate käsutuses on esitlustehnika, kohvimasin ja samovar. Mööbel on kergesti ümberpaigutatav, istumiseks mugavad riidest kattega toolid. Kohvipausideks on soojal aastaajal terrass.
Seminari läbiviimiseks: esitlusteler 65‘‘, pabertahvel, helisüsteem, wifi, laptop.
Kirjatarbed ettetellimisel: valge paber, post-it, markerid, pliiatsid-pastakad, seinanätsud.
Lisateenused: toitlustus, elamustoitlustus, loodusretked, meeskonnamängud looduses, suitsusaunad ja suitsusaunaga seotud töötoad, käsitöö ja kohaliku toidu töötoad, kohalikud pillimehed.
Võimalused lähipiirkonnas: Suur Munamägi 2,5 km, Haanja suusarajad 1 km, Vällamäe matkarada.

ROGOSI MÕISA
KÜLALISTEMAJA

Tammiku tee 13, Ruusmäe küla,
Rõuge vald, Võrumaa
+372 505 1547, rogosi@rogosi.ee
www.rogosi.ee
Rogosi Mõisa Külalistemaja
aastaringselt
17 tuba, 48 kohta (suvel 21 tuba, 70 kohta)
Tallinn 281 km, Tartu 98 km, Võru 25 km,
Riia 205 km, Pihkva 83 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Mõisa saal (suvekuudel) 72m²

60

Rahvamaja saal 76m²

60

Rogosi mõisas aeg peatub ja laseb osalejatel
tegelda hetkel päevakohaste teemadega.

Mõisa positiivne energia täidab pead heade mõtetega ja “Lase end hellitada” protseduurid
vabastavad kehad pingetest. Meie juures on kõik ühes kohas ja läheduses asub palju huvitavaid kohti.
Seminari läbiviimiseks: seminaritarvikute rent (dataprojektor, ekraan, pabertahvel, helisüsteem), wifi.
Lisateenused: majutus, toitlustus, iluteenused, massaaž, käelised tegevused, matk tallu, Võru
murdes mõisa tutvustus, Sinise Daami mäng, koos kokkamine, leivategu.
Võimalused lähipiirkonnas: mõisa järv, spordiplats 200 m, Suur Munamägi 10 km, Haanja
Suusaspordikeskus 11 km, Vällamäe matkarada 12 km, Luhasoo matkarada 21 km, Paganamaa õpperada 28 km, Nopri Talumeierei talupood 12 km, Viitina mõis 12 km, Ööbikuorg 18 km,
Murati piiripunkt 7 km, Aluksne 30 km, Korneti matkarada ja Vetslaitsene mõis 17 km.
Suve- ja talvepäevade ning pidulike sündmuste korraldamise võimalus. Max osalejate arv150
inimest. Majutus suvekuudel koos telkimisega 150 inimest, muul ajal 70 inimest.
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SEMINARID MAAL Võrumaa
SUHKA TURISMITALU

Mäe-Suhka küla, Rõuge vald, Võrumaa
+372 5193 8000, +372 787 8828
suhkatalu@hot.ee, suhkatalu@gmail.com
www.suhka.ee
aastaringselt
kahes majas kokku 9 tuba, 22 voodit
(6 nendest laiemad).
Võru 25 km , Tallinn 280 km, Murati
piiripunkt (Läti 15 km), Luhamaa piiripunkt
(Venemaa 24 km), Suur Munamägi 6 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Seminariruum (eraldi majas)50m²
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Valides seminaripaigaks Suhka Turismitalu, satute Haanjamaa kuplitevahelisse külla, kus elu
kulgeb harjumuspäratult teises rütmis. Siinne avarus ja vaikus annavad võimaluse täielikuks
keskendumiseks.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, teler, wifi, helisüsteem, pabertahvel.
Lisateenused: majutus, toitlustus vastavalt soovidele, suitsusaun (suvel tiik, talvel puhas lumi
või jääauk), soome saun, retked lähiümbruse vahelduvatel loodusmaastikel, hobustega suhtlus.
Võimalused lähipiirkonnas: erinevad huvitavad loodusrajad ja vaatamisväärsused ca 20 km
raadiuses - Haanja, Rõuge, Vana-Vastseliina, Korneti (Lätimaal), kelgukoerad, ratsutamine.
Suve- ja talvepäevad: Suve- ja talvepäevad koos majutusega 25-le inimesele, toitlustusvõimalus, telkimisvõimalus.

VASKNA TURISMITALU

Plaksi küla, Rõuge vald, Võrumaa
+372 508 7359
vaskna.talu@mail.ee
www.vaskna.ee

Vaskna turismitalu
aastaringselt
13 tuba, 30 kohta.
Tallinn 275 km, Võru 18 km, Haanja 2 km
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
Suur saal 70m²
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Vaskna turismitalu asub Lõuna-Eesti kaunil
künklikul maastikul Suure Munamäe lähistel,
mis võimaldab osalejatel puhkepausideks põgusaid jalutuskäike nii järve kaldal, tutvuda talus
elavate küülikutega või teha hoopis paadisõite
Vaskna järvel. Kohapeal valmib meie kokkade

käe all maitsev kosutav talutoit. Pererahvas ise on rõõmuga valmis viima liikumist armastavad
külalised ka matkale, et tutvustada meie ümbritsevat loodust ning kohalikke naabertalusid.
Soovijatele kütame soojaks ka meie talu sauna.
Seminari läbiviimiseks: dataprojektor, ekraan, pabertahvel, wifi.
Kirjatarbed: markerid pabertahvlile.
Lisateenused: majutus, toitlustus, saun, paadisõit Vaskna järvel, ujumisvõimalus, matkad,
võrkpalliplats, orienteerumismäng, meisterdamine.
Võimalused lähipiirkonnas: Suur Munamägi (matkates 1 km, autoga 1,5 km), Haanja suusa- ja
discgolfi rajad 2 km, Suure Muna kohvik (kohalikud toidud ja kino) 1,5 km, Jõeniidu kitsetalu
(jalgsi 2 km, autoga 4,7 km), Mooska suitsusauna talu 3,8 km, Vällamäe matkarada 3,9 km,
Rõuge vaatetorn 8 km, kelgukoerad.
Suve- ja talvepäevad: Vaskna turismitalu pakub laagrite, suve-ja talvepäevade korraldust kohta koos toitlustusega kuni 40 inimesele, majutusega majas.

VÄRSKA SANATOORIUM

Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võrumaa
+372 799 3901, info@spavarska.ee
www.spavarska.ee
Värska kuurortravikeskus
aastaringselt
kahes hotellis, kokku 123 tuba
Tallinn 273 km, Tartu 93 km, Põlva 44 km,
Võru 50 km.
KOHTADE ARV JA PAIGUTUS
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Meeldivalt töine puhkus koos majutuse ja veekeskuse külastusega ootab teid Värskas!

Väike saal sanatooriumis 40m²
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Väike saal veekeskuses 75m²

-

-

15

-

-

+

Seminari läbiviimiseks: projektor, ekraan, pabertahvel, wifi, helisüsteem, led-ekraan 65”
Lisateenused: toitlustus, majutus. Värska veekeskus koos mitmete basseinide ja saunadega,
täismõõdus ujumisbassein (25 m), jõusaal, käimiskeppide laenutus, jalgrataste laenutus. Olemas turvaline kergliiklustee. Discgolf, kus on rohkelt liikumist ja võistlusmomenti ning mida on
võimalik mängida nii kahekesi kui suurema seltskonnaga.
Võimalused lähipiirkonnas: Pikalombi matkarada ja vaatlustorn, mis annab võimaluse näha
toimetamas metsiku looduse asukaid.
Suve- ja talvepäevad: suvepäevade korraldamiseks on olemas suur avalik rannaala Värska
Sanatooriumi lähedal. Suvepäevadel võimalik pakkuda majutust kahes hotellis ning toitlustust
3 korda päevas Lahe Restos.

Setomaa saal 104m²

Seminari või koolituse kordaminek sõltub suutlikkusest vabaneda igapäevarutiinist. Uues
keskkonnas tekivad uued mõtted. Värska Sanatooriumi seminariruumid sobivad nii väiksemale, kui suuremale seltskonnale.
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Pakume seminari, koolituse või koosviibimise jaoks kõiki teenuseid. Lauad mugavalt ümber
paigutatavad.

Miks korraldada seminar maal ning
kas ja kuidas see minu meeskonnale kasuks tuleb?
LINNAR VIIK
IT-visionäär, õppejõud ja ettevõtja, Nutitöökeskuse Suure Muna omanik
Meie lapiku maa serval, kust Plaani ning Ruusmäe poole edasi sõidetakse äärmise ettevaatusega ning autoaken servalt alla kukkumise kohinat kikkiskõrvu kuulatades, Suure
Munamäe jalamil on Haanjamaa köögikultuuri Vahemere võtetega kokku viiv restoran
Suur Muna. Esimesel suvel, kui fiiberoptika sai majja ning “umbe jämmö” ehk eriti kiire
Internet paigas, tundsid vahel majas ööks jäänud töötajad hirmu - pea igal öösel sõidab
maja ette auto, mootor töötab, tuled põlevad, kuid välja kedagi ei tule. Poole tunnikese
pärast sõidab auto minema, peagi mingi teine masin jälle maja ees ning mootor töötab.
Hiljem selgus, et siinse kandi inimestel, kes mingil viisil kodus loovtööd tegid oli vaja
ka üles või alla laadida oma tehtut ning Suure Muna WiFi oli käepärane lahendus. Siis
juba harjusime, et meie suveterrassil on öösiti laptopidega külalised, vedasime pikendusjuhtmed terrassile ja panime
hunniku fliise, et külm ei hakkaks. Sealt samm edasi tekkisid juba esimesed “maale tööle” seltskonnad, kes teisipäeva,
kolmapäeva ning neljapäeva oma projektitiimidega Suurde Munasse laua broneerisid. Esmaspäeval ning reedel kontoris, muudel päevadel Suures Munas, ninapidi koos, vahepeal matk või suusk või ratas ja õhtul saun ning meeskonnavärk. Kõik kiitsid, et tiim sai lühema ajaga valmis rohkem, inimesed tulid kontorisse tagasi puhanud, mitte väsinud
nägudega ja ühisvaim oli tekkinud. Maale tööle tähendab Suures Munas oma kontoritöö tegemist hoopis teistsuguses
keskkonnas ning see pole mitte segav ja häiriv vaid arendav.
AIVAR PILV
Vandeadvokaat
Oleme aastate jooksul LEADELL Pilv Advokaadibüroo meeskonnaga korraldanud meie
ühiseid suve- ja talvepäevi, aga ka koolitusi ja seminare erinevates Eestimaa turismitaludes. See on olnud väga positiivne ja meeldivat vaheldust pakkuv kogemus koos äärmiselt hoolivate ja sõbralike võõrustajatega (pererahvaga). Aga kindlasti ka linna elukeskkonnast väljalülitav ja rahustavalt mõjuv miljöö nii looduse kui ka inimeste poolt, kellega
on võimalik kokku puutuda ning arutleda elu üle nende vaatenurgast ja kogemustest lähtuvalt. Turismitaludes veedetud aeg paneb alati imetlema inimesi, kes enda poolt hoole
ja armastusega loodut suudavad südant soojendavalt pakkuda ka külalistele. Sellistes
kohtades veedetud ajal on alati hingeliselt kosutav ja mitmekordne väärtus.

MARGUS SAMELI
EASi turismiarenduskeskuse direktor
Visit Estonia viie peamise välisturundusargumendi seas on alati olnud väide: meil on
lühikesed vahemaad. Tõesti, maailmas on vähe riike, kus ka nappi aega puhkuseks plaanides ei pea valima maa ja linna, rabamatka ja ööklubi vahel. Kõike jõuab. Seda tasub
meeles pidada ka Eestis ning valida meeskonnaürituseks just mõni laante taga asuv talu
või maalilise järvega suvekoht. Pea saab puhtaks, ümbrus on täiesti teistsugune. Tagasi
jõudes on tunne, nagu oleks mõnusal kaugel reisil käinud - samas jõuab kiiresti tagasi
argitoimetuste juurde.
Maaturismiettevõtetel on suur trump, see on mitmekesisus. Väga osavalt on maal tegutsejad kombineerinud nii töise osa, toiduelamuse kui ka aktiivsed tegevused.
Siinses trükises esitletud ettevõtted on kasutanud oskuslikult ära ka paiga vaimu: mõni korraldab suurepäraseid metsamatku, mõni rõhutab ajaviidet veel, mõni jutustab eeskätt põnevaid kohalikke lugusid. Kõik paigad on omanäolised.
Samuti ei saa öelda, et suured konverentsipaigad on ainult linnas - ka maal on kohti, mis mahutavad lausa sadu
inimesi.
Head tutvumist, head maalesõitu! Eesti muutub aina ning aeg-ajalt tasub sellele ring peale teha, et kodumaa rikkustest
rohkem teada ja neist rõõmu tunda.
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Seiklused, meeskonnamängud, lühimatkad, töötoad Sinu seminarile
360 KRAADI

+372 5622 7191
info@360.ee
www.360.ee

Pakume teenuseid aastaringselt.
Seiklusfirmaga 360 KRAADI korraldab kõikides
maapiirkonna turismiettevõtetes meeskonnatöömänge ja meeskonnakoolitust gruppidele.
Mängud toimuvad aastaringselt, ka pimedal
ajal. Läbiviimise keeled: eesti, inglise, vene, soome.
360 KRAADI poolt on kogu ettevalmistus, läbiviimine, auhind, tehnika ja vahendid ning varustus
ilmariskide vähendamiseks: vihmakeebid, nutikindad, jäätallad, pealambid jmv.
Meeskonnamänge on nii võistluslikke, kui ühise
eesmärgiga, gruppide suurus 12-999 osalejat.

SEIKLUSRING OÜ

+372 5334 0069
info@seiklusring.ee
www.seiklusring.ee

Seiklusring
Pakume teenuseid aastaringselt.

Seiklusring pakub suve-ja talvepäevade korraldamist nii väikestele kui suurtele 150+ gruppidele. Korraldame erinevaid mänge ja pakume atraktsioone firmapäevadele meeleolu lisamiseks.
Teeme koostööd erinevate majutus-ja toitlustusasutustega. Korraldame 3 tasemeks jagatud
meeskondlikke aktiivtegevusi üle Eesti.
Meeskonnatöö mängu peamine eesmärk on meeleoluka koostöö kogemuse võimaldamine.
Treeningu eesmärk on järjepidevalt meeskondlike tegevuste abil osalejate olulisematele
meeskonnatöö teguritele tähelepanu pööramine, korduv harjutamine ning suunatud reflekteerimine.
Koolituse eesmärk on esile kutsuda soovitud muutusi organisatsiooni või meeskonna tasandil. Koolitajaga koos sõnastatakse eesmärk ja tuuakse välja soovitud õpiväljundid.
Lisateenused: suvepäevade korraldus ja atraktsioonid, matkakorraldus, mobiilsed seikluselemendid, platsimängud, ellujäämiskoolitus, ekstreemsed hüpped, fotomängud, jõulu-ja talvepäevade korraldus.

LOODUSTURISM OÜ

+372 527 2701
imre@loodusturism.ee
www.loodusturism.ee

Pakume teenuseid aastaringselt.

Meil on üle Eesti tootestatud kokku ligi 100
erinevat looduses liikumise programmi ja sihtkohta, mis aitavad firmadel ja sõpruskondadel
looduses puhata, lõõgastuda, uusi kogemusi ja
teadmisi hankida.
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Aktiivse puhkuse korraldus toimub meie poolt igapäevaselt, iga ilmaga, kõigil “viiel” aastaajal.
Tegeleme ka suve- ja talvepäevade läbiviimisega.
Matkasid veavad loodusretkejuhid, neid abistavad matkaliiki tundvad ja kogenud matkainstruktorid.
Retkejuhtide kaasabil on võimalik külastada mitmeid piirkondasid ja sihtkohti ning avastada
loodust matkasuuskadel ja matkauiskudel, tõukekelkudel ja tõukeratastel, kanuudel, süstadel
ja haabjatel, soo- ja lumeräätsadel. Lisaks platsimängud, maastikumängud, teambuilding jm
seiklused kõikjal turismitalude ja külastuskeskuste juures.
Meie eesmärgiks on korraldada välitegevus, mis on lõbus, turvaline, arendav ja loodussõbralik. Kui oled huvitatud seminaritegevuse järgsest aktiivsest tegevusest, siis võta meiega
ühendust!

Seiklused, meeskonnamängud, lühimatkad, töötoad Sinu seminarile
VALGEJÕE VEINIVILLA

Valgejõe küla, Kuusalu vald, Harjumaa
+372 508 7222
info@veinivilla.ee
www.veinivilla.ee
Veinivilla
Pakume teenuseid aastaringselt
Valgejõe Veinivilla tegeleb kohalike puuviljaja marjaveinide tootmisega. Veinimeistriteks
on ema Tiina ja poeg Gregor, kes on mõlemad
sommeljeed. Korraldame veinikoolitusi, degustatsioone ja veiniga seotud töötube. Veinijutu
põimimine kollektiivi aruteludesse võib aidata
ülesannete lahendamist loominguliselt elavdada või olla maalelahutuslik lõputegevus.
Leiame vastused küsimustele: Milline on uue
aja Eesti vein? Milliste toitudega kohalikku veini paaritada? Ning miks üldse Eesti veini eelistada? Pakume üritusteks oma ruumi Lahemaa
serval Valgejõel või tuleme aastaringselt ka üle
Eesti kohale.

Märkmed:

31

8
7

Eesti
6
5

2
1

4
3

Läti

Erinev ja
inspireeriv
!
l
a
a
m
r
a
n
i
sem

www.maaturism.ee
Alates 2000. aastast tegutsev MTÜ Eesti Maaturism on Eesti suurim
maapiirkonna turismiettvõtjaid ühendav katusorganisatsioon,
koondades tänaseks oma ridadesse ligi 300 turismiettevõtjat.

