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Saare maakond on Eestimaa üks enim arenenud tervist ja loodust
hoidva ökoloogilise ehk mahepõllumajanduse piirkondi.  Meie loodus

on selleks liiga ilus, et seda agrokemikaalidega rikkuda, saarlasi liiga vähe,
et ennast ebakvaliteetse toiduga välja suretada, ning saarlased ja

muhulased liiga külalislahked, et teelisele kehva rooga pakkuda.

Mahetoit on usaldusväärne, sest mahetootmist  ja -töötlemist
kontrollitakse riiklikult. Mahetooted märgistatakse Eesti riikliku

märgiga ÖKO ja/või Euroopa Liidu mahemärgiga.

Saare Maakonna Avatud Mahetalud on liikumine,
kuhu on koondunud need, kes on huvitatud oma talu, selle

toodete, teenuste ja ürituste tutvustamisest ka kaugemalt
 kandi rahvale. Meil on ka Koostööpartnerid, kes ei ole

tunnustatud mahetalud, kuid kes peavad lugu mahe-
põllumajandusest ja pakuvad erinevaid loodus-
teemalisi ettevõtmisi. Mahetalude ja Koostööpartnerite

poolt korraldatavate ürituste kalenderplaani leiate
MTÜ Saare Mahe kodulehelt  www.saaremahe.ee

Talude külastamiseks 
on alati parim eelnevalt pererahvaga aeg kokku leppida, suurema grupi või pikema 
külastuse korral võiks talu toetuseks üle anda umbes 2 EURi külastaja pealt.
Lastegruppide suhtes leiate kindlasti soodsama lahenduse. Kui te aga miskit 
teenust tarbite või kaupa ostma lähete,  pole toetusraha peale eraldi kulutada vaja.

Saaremaa ringsõidu planeerimisel ja teejuhi vajaduse korral 
helistage Karenile +372 57852811 (eesti, inglise) karenallas253@hotmail.com 
või Aivarile +372 56490503 (eesti, inglise, vene, soome)  aivar.kallas@gmail.com.

Avasta Avatud Mahetalud jalgrattal.
1- päevane jalgrattamatk Kuressaare lähiümbruses.
Oma teel saad uudistada ja kogeda palju põnevat piirkonna ja sealsete 
inimeste igapäevaelust- koduloomad, talutööd, põnev seebitegu ning kohalikku 
toitu pakkuv  talupood.
Lisaks satud oma teel muinasajast pärit Kaarma maalinnale ning tutvud 
13. sajandil ehitatud Kaarma kiriku ja kalmistuga, Aste dolomiidikarjääriga
ja Meedla mõisa varemetega.
Matka pikkus ~ 40 kilomeetrit. 

2-3 päevane jalgrattamatk  Kuressaare- Lääne-Saaremaa koos Vilsandi 
Rahvuspargiga (võimalus kombineerida jalgaratas+ kajak, paat). 

360o SEIKLUSED
Jalgrattamatkad, kajakimatkad, seiklusmängud
Simmo Kikkas    tel +372 5212836
saaremaa@360.ee      www.360.ee  

BIVARIX Jalgrataste rent, müük ja remont
Tallinna 26, Kuressaare
tel +372 4557118
bivarix@bivarix.ee      www.bivarix.ee  

Lisainfo

Jalgrattad

Meresüstad

Avatud mahetalud 
tunnete ära meie logoga lipu järgi, 
mis taludesse lehvima on seatud.
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GoodKaarma Seebikoda on tuntud kõrgekvaliteetse ökoseebi 
tootjana. Seepide koostisest moodustavad üle 95% ökoloo-
gilised toorained. Roogkatusega talumajas asuv seebikoda 
võtab suvekuudel vastu külastajaid, kellel on võimalik osaleda 
seebivalmistamise õpitubades. Palume eelnevalt registreeruda. 
Kingipoes on müügil ökoseebid, eeterlikud õlid, kehakoorijad, 
samuti klaasist ehted, keraamika ja muu. GoodKaarma talus on 
ka aiakohvik, kus külastajatel on võimalik nautida külmi 
ja kuumi jooke, kodust kooki ning lubada endale mõnus 
puhkehetk päikeseterrassil.

1    GoodKaarma Seebikoda

01. juunist kuni 31. augustini
avatud iga päev 10.00 - 18.00
Kuke küla, Kaarma vald, 93734, Saaremaa                           

Minu suguvõsa elab talus 1906.aastast. Talu vanad hooned on 
kokku sobitatud kaasaegse hoonestusega. Kasvatame ja müüme 
šarolee tõuveiseid. Veiste ja hobustega hoitakse korras poolloo-
duslikke rannakarjamaid. Saate tutvuda käpaliste ja teiste meie 
talu maadel kasvavate haruldaste taimeliikidega. Võimalik on 
näha vanu karjateid, kiviaedadega piiratud põldusid, kiviaias 
asunud vana kapsaaeda, kivikalmeid, korrashoitud rannaniite 
ja kadastikke.

Jaanus Sall
+372 53402467

jaanus.sall@tt.ee

2    Jaanus Salli Ranso talu

maist septembrini
Vanamõisa küla, Pihtla vald, 94130, Saaremaa

Kapa talus saavad turistid näha sõbralike loomadega 
miniloomaaeda, kus on eeslid, laama, erinevad kitse- ja 
küülikutõud, eesti hobune, poni, muud koduloomad ja -linnud. 
Loomi saab näha ja paitada aias sees, giid pakub lisainfot. Võima-
lus proovida ratsutamist ja teha giidiga loodusmatku. Talu 
taimekasvatus annab mahesööda loomaaia loomadele ja 
köögivilja ning kartuli Kipi-Koovi restorani lauale. 
Naabruses Kipi-Koovil olemas ka majutus.

3    Kapa talu

Esta Alev
+372 5130517,  4576433

info@kapatalu.ee
www.kapatalu.ee

suvel 10.00 - 20.00, muul ajal kokkuleppel
Kipi küla, Lümanda vald, 93301, Saaremaa

Heimar Laanemets
+372 55569797

4    Kooli talu
Asume Valjala vallas Lööne küla sissesõidu poolses servas, viida 
leiate Valjalast, Kuressaare-Kuivastu maanteelt. Talus tegeletakse 
puuvilja- ja marjakasvatusega. On ka mesila (mittemahe). 
Kohapeal saab ise korjates maitsta või kaasa osta sõstraid, 
ploome, õunu ja pirne. Võimalus tutvuda mesilastega, vaadata-
kuulata mesilaste ja mesiniku töid-tegemisi. Alates juulikuu 
teisest poolest saab maitsta ja osta mett. Kohtumiseni!

etteteatamisel maist septembrini
Lööne küla, Valjala vald, 94302, Saaremaa

Riivo ja Eha Kurgpõld
+372 53625105, 53400327

Olev ja Marju Müür
+372 53945404, 5291316
koplimaetalu@gmail.com

Koplimäe on väike isemajandav pereettevõte, kus tegeldakse 
mahepõllumajandusega alates tooraine kasvatamisest kuni 
tootlemiseni välja. Ökoloogilisest kiviveskist saab traditsioonilist 
tervislikku jahu, mannat ja kliid. Perenaise hellade käte vahel 
valmivad maitsvad leivad ja küpsised ning muud erinevad tooted 
nagu näiteks mahemaasikatamp ja parim talujäätis. Talus saab 
tutvuda ja võimalusel ka osaleda meie tegemistes ning 
teravilja tootearenduses. Talu toodangut saab osta nii 
kohapeal, kui ka erinevates mahesuunitlusega poodides.

5    Koplimäe Mahe Talu

kokkuleppel                                                                    
Uuemõisa küla, Pöide vald, 94501, Saaremaa

Kuru talu on 300 aastat vana talu Kesk-Saaremaal, mis tegeleb 
lamba- ja marjakasvatusega. Marjahooajal pakume maasikaid, 
vaarikaid, musti sõstraid ning sügisel õunu. 
Võimalus ise korjata.

6     Kuru talu

suvel marjakorjamise ajal                                    
Kalju küla, Valjala vald, 94302, Saaremaa
kurutalu@hot.ee

Laasi talus saate näha erinevate värvitoonidega maalambaid ja 
kitsi. Pakume naturaalset villa, lõnga ja pargitud lambanahku. 
Samuti saab maitsata kitsepiima, kitsepiimajuustu ja talleliha. 
Müüme ka eluslambaid.

7     Laasi talu

aastaringselt etteteatamisel                                       
Mõnnuste küla, Kärla vald, 93501, Saaremaa
vilve.nurmela@gmail.com

Ea Velsvebel-Greenwood
+372 53484006

seep@goodkaarma.com
www.goodkaarma.ee

Vilve Nurmela
+372 53903798, 4542160

Metsa Johani talu on rohkem kui 100 aasta vanune peretalu, mis 
asub looduskaunis kohas Kuressaarest 7 km kaugusel. Talus 
tegeleme loodussäästliku majandamisega: kasvatame lihaveiseid, 
hooldame Natura 2000 poollooduslikke kooslusi. Korraldame huvilistele 
jahiretki ja loodusmatku. Talus on kodumajutus 10-le inimesele. 

8    Metsa Johani talu

aastaringselt ettetellimisega                                 
Laadjala küla, Kaarma vald, 93742, Saaremaa
metsajohani@gmail.com     

9    MTÜ EU-Roopa rand

aastaringselt ettetellimisega
Karala küla, Lümanda vald, 93822, Saaremaa

MTÜ Uustlu värk! tegeleb mahetootmise väärtustamise ja 
arendamisega. Tutvustame belgia piimalammaste toodangut, 
kasvatame maitse- ja ravimtaimi. Tiiu Kauberi Ürdiaed.  Värvime 
taimede ning seentega, korraldame käsitöö õpikodasid (kõik 
villast!). Võimalik grillida ja piknikku pidada. Soovi korral võimalus 
läbida koos giidiga Uustalu loodusrada. 1 km pikkune rada asub 
Uustalu loodusalal.

10   MTÜ Uustlu värk!

aastaringselt ettetellimisega                                 
Abula küla, Kihelkonna vald, 93461 Saaremaa
uustlu.wark@gmail.com

1.08.2011- 1.06.2012 etteteatamisega
Võrsna küla, Valjala vald, 94323, Saaremaa
veiko.maripuu@gmail.com 

11   Mäe Maatalu

suuremad sündmused ettetellimisel, 
madalhooajal helistage ette tel 5240033 
Jõgela küla, Lümanda vald, 93312, Saaremaa

Asume Paikülas, looduskaunis kohas Karujärve lähedal 
männimetsa servas. Põlistalu rehemaja on ehitatud 1790.a. 
Tootmissuund on lambakasvatus. Kasvatame ka teravilja ja 
kartulit-köögivilja. Põhitoodang müügiks on talleliha, tallenahad. 
Koduloomadest ja -lindudest on meil veel kitsed,  küülikud, kanad, 
mesilased, lambakoer Rex ja kass. Pakume talumajutust koos 
hommikusöögiga. Võimalus osaleda talutöödes: lammaste 
söötmine, karjatamine ja heinategu, kanade ja küülikute toitmine, 
tutvumine mesilaste eluga.

13   Praakli-Reediku Mahetalu

maist oktoobrini
Paiküla, Kärla vald, 93562, Saaremaa
www.hot.ee/praaklireediku           

Tunnustatud mahedast ürdiaiast saab perenaise juhatusel 
noppida vajalikke ja sobilikke taimi. Neist võib kohapeal 
valmistada salve, tinktuure jms. Kaasa on võimalik osta perenaise 
korjatud ürte ja neist valmistatud heaolukaupu. Lisaks rahvusliku 
tekstiiliga seotud käsitööõpe. Homöopaatia.

Paavo Mändar
+372 56699175

praaklireediku@hot.ee

Mikk ja Janika Mutso
+372 53035222

jani6a@msn.com

14   Päripäeva aed

aastaringselt kokkuleppel
Uie-Insu talu, Möldri küla, Salme vald, 
93220, Saaremaa

Andrus ja Lea Sepp
+372 5136956, 5299704

Roopa Ranna poollooduslikel karjamaadel, puhke- ja virgestus-
maadel on võimalik sööta ja paitada lambaid, laduda kiviaeda, 
käsitööhuvilistel viltida külastusmeenet, matkata, osaleda spordi-
võistlustel, pidada piknikku rannakarjamaa terrassil vaatega 
merele, lastel mängida liivakastis või puhata jalga ligi 200 aasta 
vanuses maakeldris. Lisaks võtta ette paadi- või kalastusretk merel.

Aarne ja Kaja Juulik
+372 5177938

kajajuulik@gmail.com

Asume Laidevahe looduskaitseala vahetus naabruses ja meie 
tegevusvaldkonnaks on rannaniitude taastamine karjatamise, 
niitmise ja kadakate raiumise teel. Varakevadest hilissügiseni 
teevad seda tööd talu lihaveised ja eesti tõugu hobused. 
Korraldame rahvusvahelisi talgulaagreid. Meilt on võimalik 
tellida tutvustavaid matku Laidevahe looduskaitsealale ja 
rentida maja 10 inimesele koos sauna ja õuekamina kasutamise 
võimalusega.

Raivo ja Tiiu Kauber
+372 53421908, 53430206,

4526004

Vanade maastike taastamine ja hooldus, mitmekesine metsama-
jandus, korraldan talgutöölaagreid (2011.  a võsatõrjetööd, 
kiviaedade ladumine, heakorratööd, varjualuste ehitamine).

12   Pilguse Mõis

Veiko Maripuu
+372 51 46 732

Pilguse mõisas on kasvanud admiral Fabian von Bellingshausen, 
kes esimesena nägi ja kirjeldas aastal 1820 Antarktika mandrit. 
Majutus: 13 tuba, 46 kohta, 10 lisakoha võimalus. Toitlustus ja 
catering: Pilguse roogades on tunda erinevate maailmaköökide 
mõjutusnoote, kuid oleme osavad ka rahvusköögi alal. Konverent-
side, koolituste, kokkutulekute ja pidude korraldamine 
täisteenusena. Lõõgastus: suitsusaun, kümblustünn. Aktiivne 
looduspuhkus: sukeldumine, jalgsi- ja jalgrattamatkad.  Mõisatoot-
mine: mahepõllumajanduslik lambakasvatus ja ürdiaed, mõisaleiva 
ja kadakasiirupi valmistamine, käsitöö. Signe Sarah Arro

+372 5025652
info@pilguse.ee
www.pilguse.ee

16   Saaremaa Ökoküla 

aastaringselt
Lõmala küla, Salme vald, 93201, Saaremaa

18   Tamme Ökotalu

aastaringselt ettetellimisega
Roobaka küla, Leisi vald, 94202, Saaremaa

Tihusel on 150 mahedat veist, 295 mahedat hobust ja 50 
maheõunapuud. Pakume majutust 40 inimesele (a´ 23 € ) ja 
telkimisvõimalust. Lõuna- või õhtusööki (a´ 10 € ), toitlustust kuni 
54 inimesele. Ratsutamine algajatele ja edasijõudnutele. 1-5 
tunnised matkad ratsa (a´ 13 € tund) ja kalessis (a´ 10 € tund/min 
20 € ), talvel reesõit (a´ 10 € ), tellimisel piknik (a´ 10 € ). 
Muinaskultuuri hobumatk kuni 50 inimesele, vankritel ja ratsa. 
Esivanemate elutunnetus ja pühapaigad. Muinaskultuuri näitus. 
Muinaskultuuri teemajas pakub hingekosutust taevalaotust kandev 
maailmatamm.

19   Tihuse Hobuturismi Talu

aastaringselt; öörahu kell 23.00, 
kui ei ole broneeritud kogu maja
Hellamaa küla, Muhu vald, 94701, Saare maakond

Oleme mahetalu aastast 1990. Kasvatame hobuseid, lambaid, 
loomadele teravilja ja heina, müügiks köögivilja. Suviti pakume 
teelistele majutust aitades (kuni 8 in.), sauna  ja koduõlle ning 
-leiva mekkimise võimalust. Huvilised viime Vilsandi saarele kas 
10- või 4-kohalise paadiga. Eesti tõugu hobustega ratsutamise 
võimalus. Mahe- ja biodünaamilise põllumajanduse alased 
konsultatsioonid.

17   Sülla Ökotalu

aastaringselt ettetellimisega
Oju küla, Kihelkonna vald, 93822, Saaremaa

20  Tuuliku talu

talu külastamine etteteatamisel
Mustla küla, Laimjala vald, 94401, Saaremaa

22     Vahtra-Reinu talu

aastaringselt ettetellimisega
Siiksaare küla, Valjala vald, 94316, Saaremaa

Meie talu põhisuunaks on ohustatud tõu, eesti maakarja, kasvatus 
ja tõuaretus. Piim, veiseliha, tõuloomad ja kartul on meie 
müügiartiklid, oma loomadele kasvatame teravilja ja heina ligi 20 
aastat tagasi sisseviidud külvikorra alusel. Uue suunana oleme 
alustamas taluvõi valmistamist oma meiereis.

21    Uustla Ökotalu

talu külastamine etteteatamisel
Meedla küla, Kaarma vald, 93823, Saaremaa

Reinu Ratsatalu korraldab ratsamatku eesti hobustel 2-8 
inimesele Vilsandi Rahvuspargi mererannale. Viime läbi 
ratsatreeninguid nii lastele kui täiskasvanuile. Korraldame 
ratsavõistlusi, millest tuntuim on Reinu Kapp.

15   Reinu Ratsatalu

aastaringselt iga päev etteteatamisel
Kõruse küla, Kihelkonna vald, 93822, Saaremaa

Anne Udeküll
+372 5253265

www.hot.ee/reinutalu

Oleme üle kümne aasta tegelenud lambakasvatuse ja mahe- 
põllundusega. Majutuseks on kasutada Lahetaguse rannaküla 
puhkemaju: Niidi talu 25 voodikohaga, Koogu talu 8 voodikohaga 
ja Väe talu 9 voodikohaga kaheinimese ja peretubades. Kõikides 
taludes on WC, dušš, saun ja köök. Suvel saab ööbida ka Niidi talu 
aidakambrites, lakas värsketes heintes või telkides. Niidi talus 
pakume võimalust külastada Saaremaa suitsusauna aastast 1860! 
Lisaks on meil ujumiskohad, paadi-ja jalgrattalaenutus ning WiFi. Kristi Kull

+372 56564122
kristi.kull@sheep.ee

www.sheep.ee

Monica ja Aivar Kallas
+372 56490503

aivar.kallas@gmail.com

Tamme Ökotalu majandussuund on lihaveiste kasvatus, 
metsamajandus ja turism. Meil on 15 lihaveist, segaverelised 
aberdeen-angused, limusiinid, herefordid. 11-hektarilist metsa 
majandame püsimetsana. Väikeses saunaga kämpingus pakume 
15. maist - 15. septembrini majutust 10-le, lisaks telkimisvõimalus 
30-le, kümblustünn, kiige- ja palliplatsid. Pakume loodusmatku, 
sõitu hobuvankril. Meie loodusrajal kasvab üks Saaremaa 
kõrgematest kadakatest. Vastvalminud püstkojas viime läbi 
tuleteraapiat. 

Arne Rahu
+37255632518

arne.rahu@mail.ee
www.tammecamping.ee

Martin Kivisoo
+372 5148667, 4598943

martin.kivisoo@gmail.com
www.tihuse.ee

Meie talu põhiliseks tootmissuunaks on lambakasvatus. 
Külalistele tutvustame Saaremaa lambakasvatuse ja looduse 
eripära, tutvustame iidseid talleliha koduse suitsutamise ja 
vinnutamise tehnoloogiaid ja anname hõrku rooga maitstagi.

Riho ja Merike Liiv
+372 56577845,  5268611

merike.liiv@gmail.com

Liia Sooäär
+372 5215459

liiasooaar@gmail.com

Kalev Au
+372 5146991

kalev.au@gmail.com

Saarte Sahver on hubane pood-kohvik, kus müüakse laias valikus 
ökokaupa lähemalt ja kaugemalt ning kohalike väiketootjate 
käsitöönduslikku toodangut. Pakume toidukaupa, pesu- ja puhastus-
vahendeid, ökokosmeetikat, lastekaupu. Müüme, laenutame ja 
jagame mahepõllumajanduse, keskkonna jm ökoteemalist kirjandust 
ning infot. Pisematele on ajaveetmiseks oma mängulaud. Suvekuudel 
avatud terrass. Õhtuti võimalus väiksemate nõupidamiste jm ürituste 
korraldamiseks.

29   Saarte Sahver

avatud: juuni-august E-R 10-18, LP 10-15; 
sept-mai E-R 10-18, L 10-15, P -
Kohtu 2a, Kuressaare, 93819, Saaremaa

100-aastase Vilsandi Rahvuspargi keskuses asuva Loona mõisa 
peahoones asub hotell, kaminasaaliga kohvik-restoran ja klaverisaal. 
Peod, pulmad, koosolekud, konverentsid, koolitused. Lõõgastus-
teenused. Koduleib. Telkimisvõimalus, lakamajutus. Kaminasaaliga 
saun. Matkatarvete rent, suveniirid. Kivististe muuseum. RMK teabepunkt. 

25   Loona Mõis

1. mai - 30. sept  8.00-22.00,
1. okt - 30. apr  ettetellimisel 
Vilsandi Rahvuspargi keskus, Loona, 
Kihelkonna vald, 93401, Saaremaa

Marko Kullapere
+372 5155100, 56671555

marko@islander.ee

24   Kusti Turismitalu Vilsandi saarel

01. maist kuni 30. septembrini. 
Vilsandi saar
www.hot.ee/kustitalu   

28   Pärimusmatkad

aastaringselt
Kihelkonna vald, 93401, Saaremaa 
www.parimusmatkad.ee

Pakume võimalust tutvuda kaunite Lääne-Eesti meresaartega ning 
osaleda linnu- ja hülgevaatlusreisidel. Organiseerime ka sukeldumis-
reise korallidele ja vrakkidele. Paadireise Vilsandile ning mere- ja 
sukeldumisreise viime läbi kahe 7 m pikkuse merekaatriga. Mõlemad 
kaatrid mahutavad kuni 10 reisijat. 

Marko Kullapere
+372 5155100, 56671555

marko@islander.ee

26   Merereisid Vilsandi Rahvuspargis

01. maist kuni 30. septembrini. 
Papissaare sadam
www.islander.ee 

23   Saksa Talupood

Avatud E-L 9.00-19.00, P 10.00-18.00
Kaarma vald, Upa - Leisi mnt. 5km

Koostööpartnerid...
... kes peavad lugu mahepõllumajandusest ja pakuvad erinevaid 
loodusteemalisi ettevõtmisi.

Tõeline Külapood! Aga mitte ainult ....Avatud on Talukohvik, kus 
pakume oma külalistele Uustla Ökotalu (nr.21) piimast käsitööna 
valminud jäätist ning kohapeal valmistatud pagaritooteid. 
Saad juua klaasi maapiima ja maitsta suutäie maasinki. 
Väärtustame Saaremaa talunikele ja väikeettevõtjate tegevust- meie 
juurest leiad kohalikke  toidutooteid ja käsitöömeistrite näputööd.
Kiratsi Külapood on sõbraliku atmosfääriga pereettevõte! Külasta meid!

Sulvi Munk
+372 56210102
saksa1@hot.ee

Pakume võimalust telkimiseks ning majutust 6-le. Korraldame linnu- 
ja loodusmatku tutvumaks haruldaste taimede, orhideede, fossiilide ja 
korallidega. Ettetellimisel kosutavad piknikud matkadel. Võimalik 
laenutada jalgrattaid ning sõudepaate. Tasuta WiFi ning avar väljak 
sportlikeks üritusteks. Korraldame transpordi Vilsandile ja pakivedu 

+372 5269974, 4546510
info@loonamanor.ee
www.loonamanor.ee

Regulaarsed ja tellitud giidiga matkad rahvuspargis ja Saaremaal: 
fossiilid, orhideed, hülge-, linnu- ja liblikaretked, matkad Vilsandile. 
Miku metsapark. Turismiinfo, reisikorraldus, lennu- ja laevapiletid. 
Pärimusmatkad on Eesti Ökoturismi Ühenduse liige, meie matkadel 
on ökoturismi EHE märgis.

Maarika Toomel
+372 5269974

info@parimusmatkad.ee

+ 372 5053163
saartesahver@gmail.com

www.saartesahver.ee

Vöttes aluseks vanade saarlaste head retseptid ning andes neile 
tänapäevase kiire elu vürtsikust, valmistavad meie kokad ja pagarid 
röömsa meele ja erilise armastusega, muuhulgas kohalikust ja 
mahetoorainest, töeliselt maitsvaid suppe, pirukaid ja ehtsat 
saaremaist koduleiba. Turuköök – armastades head kohalikku toitu.

30   Turuköök

avatud: T-L 10 - 15
Kuressaare Turg, Turuhoones
Tallinna mnt 5, 93819, Kuressaare
www.turukook.eu

Fleur Sprenk ja Derek Arvi Ewen
 +372 55673438

info.veskimaja@gmail.com

Pakume elamusmajutust Ohessaare Tuulikus, vaid mõned meetrid 
mererannast. Tule veeda öö paigas, mis taaselustab vanad traditsioo-
nid ja elustiili! Tuuliku kõrval asuvas Teeliste Toas müüme käsitöö-
meeneid, värskeid pagaritooteid ning piknikukorve kohaliku toiduga.  
Naudi toitu välikohvikus või veeda mõnus piknik mere ääres. Sõrve 
poolsaarel asuv Ohessaare küla on palju enamat kui vaid loodus kaunis 
paik – see on romantiline päikesekodu Saaremaal! Tulge meile külla! Triin Kivimaa

+372 53092282
ohessaare@gmail.com

www.saaremaatuulik.ee

27   Ohessaare Tuulik

30. maist kuni 30. septembrini
E-P 10.00- 21.00, hooaja väliselt kokkuleppel
Ohessaare küla, Torgu vald, Sõrve poolsaar

http://www.goodkaarma.ee



