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IV Lääne-Eesti Turismikonverents 2015
Avatud uste hommikupoolik turismiettevõtetes 25.11.2015 kell 10:00-12:30
Kaardi osalevate turismiettevõtetega leiad siit:
https://www.puhkaeestis.ee/et/laane-eesti-iv-turismikonverents-avatud-uste-hommik-25-11

Kui tuled Saare- või Pärnumaalt, siis ootab Sind:
ALGALLIKA KÜLALISTEMAJA (22 km Virtsu sadamast, 27 km Lihulast)
Aadress:
Veeb:
Kontakt:

Algallika keskus, Rannaküla küla, Hanila vald
www.algallika.ee
Katrin Mesilane, tel. 5556 6088, algallika@algallika.ee

Algallika perenaine võtab külalised vastu, tutvustab maja ja pakub kohvi.
Algallika keskus asub privaatses mererannas Matsalu rahvuspargis. Ootame siia koolitajaid ja firmasid
läbi viima oma seminare või koosolekuid. Teretulnud on ka seltskonnad ja pered oma meele ja
kehaga tegelema ning puhkama. Meie mugavad toad ja uued seminariruumid võimaldavad
ühendada puhkuse ja aktiivse tegevuse.

Kui tuled Tallinna suunalt, siis ootab Sind:
ANTS LAIKMAA MAJAMUUSEUM (12 km enne Haapsalu)
Aadress:
Kontakt:

Kadarpiku küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa
4729756, laikmaa@salm.ee

Kohapeal on inimene, kes tutvustab maja ja selle võimalusi.
Kunstnik Ants Laikmaa sündis 5. mail 1866 Vigala vallas Läänemaal. Maalimist õppis A. Laikmaa
Peterburis ja Düsseldorfi Kunstiakadeemias, tema lemmiktehnikaks oli pastell. Peamiselt maalis ta
loodusmaastikke ja portreesid eesti haritlastest ning Lääne-Eesti talurahvast. Oma viimase kodu rajas
kunstnik Läänemaale, Kadarpiku külla. Maja on ehitatud kunstniku enda jooniste järgi ja maja
ümbrust ehib imekaunis looduspark. Majamuuseumi esimesel korrusel on meistri elukäiku tutvustav
väljapanek. Ülemisele korrusele jäävad ateljee, töö- ja magamistuba koos isiklike esemete ja
etnograafilise vanavaraga. Ants Laikmaa Majamuuseumi haldab SA Haapsalu ja Läänemaa
Muuseumid.
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Kui oled jõudnud Haapsallu, siis Sind ootavad:
SPAAHOTELL LAINE
Aadress: Sadama 9/11, Haapsalu
Veeb: www.laine.ee
25.11 pakume Sulle võimalust tutvuda majaga ning oma silmaga näha Haapsalu ravimuda
protseduuri. Kui Sul on soov Haapsalu ravimuda ise kogeda ja osaleda näidisprotseduuril, siis sellest
palun eelnevalt teada anda krista@laine.ee
10:30 majaga tutvumine
11:00 Haapsalu ravimuda protseduur

FRA MARE THALASSO SPA
Aadress: Ranna tee 2, Haapsalu
Veeb: www.framare.ee
Tasuta SAD valgusteraapia/meretoa seanss
10.15 – 10.45 7 inimest
11.15 – 11.45 7 inimest
broneeri aeg ette telefonil 472 4609 või piretpiiper@framare.ee, märgusõna „Turismikonverents“.
*Spaa sauna- ja basseinikeskuse 3 tunni täishinnaga piletist konverentsi külastajatele soodustus –
50% märgusõna „Turismikonverents“ ütlemisel.
Lobby baari menüüst allahindlus –10% märgusõna „Turismikonverents“ ütlemisel (kindlasti peab
toidu tellimisel arvestama väikese ooteajaga).

RANNAROOTSI MUUSEUM
Aadress: Sadama 31/32, Haapsalu
Kontakt: Ülo Kalm 5562 3993 ylo@aiboland.ee
Avatud uste päeval tutvustatakse maja ja kui meri annab, siis pakutakse suitsukala.
Haapsalus asuv muuseum tutvustab tuhandeaastast rannarootsi asustust Eestis. Rootsi kuninga
poolt avatud majas tutvu selle rahvakillu omanäolise kultuuripärandiga ja vaata 20 meetrist tikitud
vaipa eestirootslaste elust. Seal on lõik, kus rootsi talupojad 1345. a ostsid Padise kloostrilt 34
hõbemargaga Suur-Pakri saare. Rootsi kuningas Carl Gustaf ei jõudnud seda pildivaipa küllalt ära
kiita!
Lisaks toimub muuseumis muid põnevaid ettevõtmisi ja peetakse maha traditsioonilisi pulmapidusid.
Hea teada: Muuseumimaja kõrval võrgukuuris ehitati valmis puust purjelaev Jaala, mille eeskuju on
pärit Ruhnust.
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KOIDU KODUMAJUTUS
Aadress: Männiku tee 28, Haapsalu
Kontakt: Koit Latikas, 501 2407
Avatud uste päeval tervitab Sind Koidu kodumajutuse peremees koos oma lemmikutega, kes
näitavad ka lähedal asuvat treeningvõimalust koertele.
Koidu kodumajutus Haapsalus kenas männitukas on soodne ja turvaline. Majutus sobib hästi
peredele, suures hoovis on hea parkida, telkida ja lastel mängida. Kuna peremees on ise
proffessionaalne koeratreener, siis on lemmikloomad oodatud ja neile on olemas aedik. Paralepa
rand ja Haapsalu vaatamisväärsused asuvad 1,5 km kaugusel.

KÜLALISKORTER RITTA
Aadress: Lahe tn 3, Haapsalu
Kontakt: Ritta Piiper 507 2238, ritta@rreisid.ee
Tegemist on 100% ökomajutusega, keemiat ei kasutata ja avatud uste päeva raames pakutakse öko
kohvi/teed ja näksi.
Asume Haapsalu vanalinnast lühikese jalutuskäigu kaugusel hooviga eramajas. Pakume majutuseks
ühte kahest tuba ja ühte apartmenti, kus on suur tuba kööginurgaga ja kaks magamistuba. Meil on
hubase päikeseterrassiga suur aed, aias saab grillida, samuti on võimalus auto hoovi parkida. Lastele
on olemas mänguasjad.

MARIAS HOUSE
Aadress: Väike-Liiva 9
Kontakt: Maria Strauss, 5358 3276, info@mariashouse.ee
Avatud uste päeval tutvustab perenaine majutuskohta ning pakub kooki-kohvi.
Marias house on peresõbralik majutuskoht Haapsalu vanalinnas, 150 aastases palkmajas, mille
ümber on suur aed laste mängumaja ja kiikedega. Majas on kaks suvekorterit: Gloria (51 m2)
ja Grete (39 m2). Mõlemas on hubane kaminaga elutuba, abieluvoodiga magamistuba,
kõige vajalikuga sisustatud köök, dušš ja WC. glorias on 4 ja gretes 2 lisavoodit. Maja restaureerides
püüdsime säilitada selle eripära ja arvestada tänapäeva inimese
ootustega. Piiskopilinnus, Promenaad, Iloni Imedemaa, kohvikud, poed, mänguväljakud,
ujumiskohad, raudteemuuseum ja bussijaam asuvad 5-15 minutise jalutuskäigu kaugusel.

