
Võta aeg enesele  ja tule naudi mõisaelamusi  

5.-6..detsember 2020 

Buss väljub Viljandist. Edasine marsruut:  Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Tartu Lõunakeskus (soovi korral 

läbisõit Ahhaa-keskuse juurest), Alatskivi loss, Mäetaguse mõis. 

Meie programmis: 

1.päeval 

 Muinasjutulise lossi külastamine Eesti idapiiril. Selleks on Alatskivi loss,  kus 5.detsembril  

toimub jõuluturg. 

 See on traditsiooniline sündmus, kus talvisel päeval enne jõule saavad muinasjutulises lossis 

kokku kauplejad ja kingiostjad. Lettidele tuuakse endatehtu: toidud, joogid, moosid-hoidised, 

käsitöö. Saalides kõlavad jõululood ning tunne ongi juba jõulune. Hea võimalus nautida 

meeleolukat piparkoogi- ja kuuselõhnalist päeva! 

 Ööbimine  Mäetaguse mõisas – erinevad võimalused. (Ajalooline mõisakompleks, mis 

koosneb väärikst mõisahäärberist, mille vasakul käel on mõisahotell ja viinaait, paremal aga 

käsitöömaja ja jäägrimuuseum.  

Mõisahotellis on soe supelmaja, basseinis 25 m ujumisrajad, massaaživannid, 18+ 

täiskasvanute saunakeskus, privaatsaun ja kehahoolitsused – kokku 9 eraldiseisvat sauna.  

 Ööbimisel võimalik valida 2 varianti:   ööbimisega koht 2-kohalises toas või siis 

sõbrannade pakett, mille hinda kuulub lisaks veel  tasuta sisenemine „18+ 

tahatuppa“.  Ja sinna on lisaks kõigele muule peidetud veel 4 erinevat sauna: 60 

kraadine sanaarium, 40 kraadine soola- 80 kraadine aroomi- ja 40 kraadine saun 

troopilise vihmaga. Lisaks on aatriumis mullivann ning lamamispesad. Loomulikult 

võimaldab see pakett ka supelmaja kasutamist ja seega on tagatoa külalistel 

võimalus nautida 7 erineva sauna mõnusid.   Kõigele lisaks boonusena kehakoorija ja 

saunamask. Ära maga võimalust maha! . 

 Kes ööbivad lihtsalt mõisas, ka neil on võimalus „tagatuba“ külastada, kuid lisatasu 

eest. Seega mõtle eelnevalt läbi, millist majutust soovid.  

 Grupile ühine õhtusöök, kui soovijaid on vähemalt 10 inimest. Kui ei, siis on võimalik ka 

iseseisvalt hotelli restoranis einestada või eelnevalt Jõuluturult kaasaostetud maiustusi oma 

toas nautida.  Vaata täpsemalt https://moisahotell.ee/restoran/. Grupile valiksime menüü nr. 

4 maksumusega 17€ /lisandub reisihinnale/ 

 Hotellis jääb piisavalt aega jalutamiseks mõisapargis ja SPA-mõnude nautimiseks.  Kosutav 

aeg iseendale! 

https://moisahotell.ee/restoran/


2.päeval 

 Ühine hommikusöök  

 Kes soovib, saab veel nautida hommikuujumist või jalutada mõisapargis 

 Hiline (orienteeruvalt kell 11:00) väljasõit hotellist, sest naudime aega iseendale 

 Tagasisõit koju 

Mõlemal päeval bussis loengud apiteraapiast ehk kuidas ja milliste võtetega peletada „kondivalu“ või 

peletada unetust ning palju muudki huvitavat. Koolitajaks proviisor-mesinik Astrid Oolberg. Võimalus 

küsida nõuandeid.  

Kuna tegemist on õppesõiduga ja meil on apiteraapia-alane koolituskava, siis osalustasu 

deklareerides  saab soovi korral saab tulumaksutagastust või ettevõtjana kanda 100% 

koolituskuludesse. 

Investeering õppereisi  55.-€    (sellest summast tuleb tulumaksutagastus 20% - soovi korral) 

See sisaldab  

 sõitu mugavustega bussis (50-kohaline buss, kuid meie grupi suurus maksimum 25, WC, TV, 

mikrofon);  

 majutust 2-kohalises toas 

 suplemaja üldosa  kasutust (bassein,  aurusaun ja infrapunasaun, soomesaun) 

 hommikusöök 

 koolitus bussis mõlemal päeval 

 Alatskivi lossi jõululaada külastus 

 Lisatasu eest 

 suplemaja kasutus koos vaikse tagatoaga, kus on veel 4 erinevat sauna ehk siis kokku saate 

kasutada 7 erinevat sauna;  mullivann ja lamamispesad. Seal on mõnus puhata rahus ja 

vaikuses, sest ala on mõeldud ainult täiskasvanutele.  Hinnas on ka hommikumantel, seega 

mõnusalt toast SPA-sse ja tagasi.  Nimi „tagatuba“ tuleb sellest, et sinna kõiki ei lastud, sest 

see oli vaid pereliikmetele, kus raviti end ja puhati päevatööst, kõva häälega ei räägitud ja 

austati teiste pereliikmete privaatsust – lisatasu  19 eurot 

 üksinda toas  tavapaketiga ehk supelmaja kasutus 4-saunaga –  lisatasu 30 eurot 

 õhtusöök  - lisatasu 17 eurot  (toimub siis, kui on vähemalt 10 soovijat) 

Kui selline õppereis pakub huvi, palun võta ühendust Mariannega telefonil  5029006  või kirjuta kiri 

maaelureisid@gmail.com 

Registreerimine reisile kodulehel oleva vormi kaudu või helistades või kirjutades e-kirja aadressil. 

Registreerimine kuni kohti jätkub, sest meie grupi suuruseks on  25 inimest. Sõidame suure bussiga. 

Registreerides reisile on võimalik endale bussis ka meelepärane istumiskoht valida. Näiteks juhul, kui  

soovitakse kindlalt eespool istuda jne.  

Olete oodatud huvitavale õppereisile. See on aeg teile endile! 

Juhul, kui olukord Eestis muutub ja õppereis jääb toimumata, siis tagastatakse ettemakstud 

osalustasu 100%. 

mailto:maaelureisid@gmail.com

