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Melkein kotona, silti kylässä

Anneli Kana    annelikana@gmail.com
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mailto:annelikana@gmail.com


VIIKINKINKYLÄ
www.viikingitekyla.ee/fi

Muinaiskylä johon kuuluu muinaislinnoitus,  
taverna, aidot saunat ja elämysmajoitus pää-
rakennuksessa ja metsämökeissä.Vierailut 
ryhmille ja 

yksityisille, 

ruokailu, 

kahvitauko ym.



VIIKINKINKYLÄ
www.viikingitekyla.ee/fi



. 

TOOSIKANNUN LOMAKESKUS
www.toosikannu.ee

Seminaaritilat, majoitus, ruokailu
Ryhmille villieläinsafari polkupyörillä, autoilla tai 
retrobussilla. Villieläinpuistossa saksanhirviä, 
hirviä, metsäkauriita, kettuja ja jäniksiä  
luonnollisessa ympäristössä.



. 

TOOSIKANNUN LOMAKESKUS
www.toosikannu.ee



. 

VIROLAISEN VIININ KAMARI
www.hindrekutalu.ee

Hindrekun tila on 
yksistään virolaisten 
viinituottajien tuotteiden 
esittelyyn keskittynyt 
paikka. Tarjotaan 
erilaisten viinitilojen ja 
-kartanoiden tuotteita. 
Mahdollisuus maistella 
paikan päällä, ostaa 
mukaan ja koulutettu 
sommelier antaa 
viihtyisässä tunnelmassa 
myös viinikoulutuksia.



. 

VIROLAISEN VIININ KAMARI
www.hindrekutalu.ee



. 

ENERGIAN TILA JA 
LÄÄKEKASVIKESKUS
www.energiatalu.ee/fi

Seminaaritilat, majoitus, 
eco-spa
Viron suurin ekologisesti 
kasvatettavien lääkekasvien 
ja niiden jalostuksen parissa 
toimiva yritys. Vierailun aikana 
opitaan tuntemaan  
lääkekasveja, tutustutaan tilan 
toimintaan ja lääkekasvien 
kasvatukseen. Retki päättyy 
luomuteen ja -herkun 
nauttimiseen.
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ENERGIAN TILA JA 
LÄÄKEKASVIKESKUS



. 

KALJAS HOPPET
www.purjelaevad.ee

Kahvelikuunari Hoppet eli Lootus vuodelta 1926.
Purjealus vie merelle enintään 50 henkeä.  Pidempää 
merimatkaa varten laivalla on 7 hyttiä, joissa on 
yhteensä 26 
makuupaikkaa. 
Konsertit 
kannella, 
auringon-
lasku- ja 
lahtiajelut. 
Kotisatama 
Kuressaare



. 

KLAARA-MANNIN LOMAKESKUS
www.klaaramanni.ee

Rehellinen viljelytyöpaja.
Katsele ympärillesi luomupuutarhassa, jossa puutarhuri jakaa 
vinkkejä ja perustietoja luomuviljelystä. Kierroksen lisäksi 
puutarhassa valmistetaan myös käsintehtyä limonadia käyttäen 
luomupuutarhan yrttejä. Ruokaa paikallisista raaka-aineista.
Majoitus
Seminaari-ja juhlatilat
Maalaisnaisen SPA 
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KLAARA-MANNIN LOMAKESKUS



. 

VANATOA MAATILAHOTELLI
www.vanatoa.ee



. 

VANATOA MAATILAHOTELL

Sijaitsee Muhun saarella, 
sammaloituneiden 
kiviaitojen ja 
ruokokattojen välillä, 
historiallisessa Koguvan 
kalastajakylässä.
Hotellikahvila tarjoo 
ruokaa ja kahvitaukoja
ryhmille. 



. 

KASSARIN LOMAKESKUS
www.hiiumaale.ee

Keskuksessa on hotelli, 
joka tarjoaa majoitustilat 52 
asiakkaalle, terassit, 
konferenssikeskus 120:lle 
sekä viihtyisä ravintola Lest 
& Lammas Grill.
Mahdollisuus vuokrata 
polkupyöriä ja tehdä niillä 
kierros Hiidenmaalla. Meri 
on aivan kivenheiton 
päässä. 



. 

KASSARIN LOMAKESKUS



. 

AVINURMEN PUUAITTA
www.puiduait.ee/fi



. 

AVINURMEN PUUAITTA

Avinurmen Puuaitta  on 
turistikeskus, joka tarjoaa:
- mahdollisuuden tutustua 
paikalliseen puukäsityöhön,
- osallistua puutöihin 
työpajassa 
- ruokailua ryhmille;
- maistaa tai itse tehdä 
Eestin kansallisruokia.



Viron maatilamatkailun avoimien ovien päivä 01.05. 
Tervetuloa!

www.maaturism.ee


