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Saaremaa Toidufestivalile  4.-5.september 2021 

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

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

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

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

tegijaid, kutsub kohale nimekaid kokkajaid kaugemaltki  jne. jne.  

Vaata täpsemalt www.saaremaatoidufestival.ee 

Tule meiega ja veeda 2 toredat päeva Eestimaa suurimal saarel. 

Buss sõidab marsruudil Viljandi – Karksi-Nuia – Pärnu – Saaremaa.  

1. päev 

Väljasõit Viljandi Bussijaamast kell  6.00. Karksi-Nuiast kell  6.30. Abjast kell 6.45. Kilingi-Nõmmelt 

kell 7.00, Pärnu Bussijaamast 7.45.  Kokkuleppel võimalus bussile tulla teele jäävatelt peatustest. 

Virtsu sadamasse peame jõudma hiljemalt kell  8.45. 

Saarele jõuame ca 30 minutiga.  Esimese kohustusliku peatuse saarel teeme Liiva külas (30 minutit). 

Soovijad saavad osta näiteks ahjusooja leiba ja sinna juurde maitsevõid. 

Edasi sõidame Kuressaare linna, kus kell 10 algas Suur Turupäev koos sügislaadaga. Selle kestvus 

kuni kella 15-ni. Suurel Turupäeval lähemalt ja kaugemalt, linnast ja maalt piirkonnamärgise 

Saaremaa Ehtne Toode kandjad tulevad üheks päevaks Kuressaare kesklinna kokku. See on 

suurepärane võimalus suhelda otse tootjatega ning osta oma kotid täis ehtsat Saaremaa kaupa. Koos 

talunikega korraldatakse kogu perele suunatud aktiivseid tegevusi.  

Seejärel majutume hotelli – mugavasse „Rüütli“ – SPA-sse.  

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

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

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

Aga ka kõik kohvikud ja restoranid on avatud, kus jätkub ka jätkupidu peale piknikku ehk siis alates 

23.00. Seda ikka soovijatele! 

2. Päev 

Ilmselt teavad kõik eestlased filmiklassikasse kuuluvat tsitaati: „Köikse suuremad kadakad oo 

meitel, köikse suuremad kivid oo meitel....“ 

Mis need kõige-kõigemad paigad on, mida meiegi saame külastada? 

Kuressaare linnus – kõige paremini säilinud keskaegne linnus kogu Baltikumis. (Soovitame seal juba 

eelneval päeval ära käia). Seal asub tänapäeval saare kõige suurem ja vanem muuseum, kõige ilusam 

vaade Kuressaare linnale ning Kuressaare kõige kõrgemal paiknev kohvik. 

http://www.saaremaatoidufestival.ee/
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Kaali meteoriidikraater – kõige paremini ligipääsetav ja säilinud kraatriväli Euroopas. Maailma 

hiidkraatrite hulgas 8.kohal. Meie teeme seal peatuse tagasiteel praamile. 

Angla tuulikud  -  kas teadsid, et 19.sajandu lõpul oli Saaremaal umbes 1270 tuulikut? Nii nagu 

Gotlandil ehitas iga jõukas kaupmees endale kiriku, oli tublil saarlasest talupidajal oma tuulik. Angla 

tuulikud on Eestis üks paremini sõilinud tuulikutegruppe. 

Meie teeme seal 2-tunnise ringkäigu, kus saame läbi saarlasliku huumoriprisma hea pildi Saaremaa 

tuulikute ja veskikultuuri ajaloost. Saame sajanditevanustesse tuulikutesse ronida, käsikivil jahvatada, 

kuulata huvitavaid lugusid. See ringkäik on pärjatud ka kvaliteedimärgisega EHE /Ehtne ja Huvitav 

Eesti/ Kosutuseks Angla rukkileiva degusteerimine ürdivõi  ja –teega.  

Tagasi jõuame orienteeruvalt Pärnusse kell  17, Karksi-Nuia 18.30, Viljandi Bussijaam kell 19.  

Hind: 

 koht kaheinimese toas:  95 €  (täiskasvanule) 

 ühekohalises toas: 125 € 

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

eest  + praamipiletid  + Angla tuulikud 

Hind sisaldab: 

 mugavustega  49-kohalist bussi  (grupi maksimum suurus täiskasvanute osas 35) 

 praamipiletid  

 1 öö majutust SPA Hotellis „Rüütli“ mugavustega tubades 

 Piiramatu sauna, basseini ja jõusaali kasutus 

 Buffet-hommikusöök hotellis 

 Angla tuulikuteala külastus 

 

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