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Saarenmaan maakunta on Viron mittakaavassa yksi
merkittävimmistä luonto- ja luomualueista. Luontomme on aivan
liian viehättävä ympäristömyrkyillä pilattavaksi, saarelaisia aivan liian

vähän roskaruualla tapettaviksi, ja sekä saarelaiset että muhulaiset
liian vieraanvaraisia, jotta tarjoaisivat matkaajille jäteruokaa.

Luomuruoka on luotettavaa, koska luomuketju on
valtakunnallisessa tarkkailussa. Luomutuotteet merkitään Viron

valtakunnallisella merkillä ÖKO ja/tai Euroopan unionin
luomumerkillä.

Saarenmaan maakunnan avoimet luomutilat
on yhteisö, jonne ovat keräytyneet yhteen ne, jotka haluavat

esitellä omaa tilaansa tuotteineen, palveluksineen ja
tapahtumineen aina kaukaisillekin vierailijoille. Olemme

saaneet myös yhteistyökumppaneita, jotka eivät ole
varsinaisia hyväksyttyjä luomutiloja, mutta jotka

kunnioittavat luomutuotantoa ja järjestävät luontoon
liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia. Luomutilojen ja
 yhteistyökumppaneiden järjestämien tilaisuuksien

kalenterin löydätte MTÜ Saare Mahen kotisivuilta
www.saaremahe.ee

Kun vierailette tiloilla,
on aina parasta sopia tilan väen kanssa vierailuaika. Mikäli kyseessä on isompi ryhmä tai 
haluatte tutustua tilaan tarkemmin, olisi suotavaa muistaa tilanväkeä vaikkapa parilla eurolla 
per vieras. Lapsiryhmille löytyy edullisempi ratkaisumahdollisuus (????? on seda vaja tölkida?). 
Kun saavutte tilalle nauttimaan palveluista tai ostamaan tuotteita, ei erillistä tippiä tarvita!

Saarenmaan matkan suunnittelemiseksi ja matkaopasta tarvitessanne 
soittakaa joko Karenille +372 57852811 (viro, englanti) karenallas253@hotmail.com tai 
Aivarille +372 56490503 (viro, englanti, venäjä, suomi) aivar.kallas@gmail.com

Tavoita avoimet luomutilat pyöräillen.
1-päiväinen pyöräretki Kuressaaren lähiympäristössä.
Voit omin päin saada uusia elämyksiä ja kokemuksia maaseudun ja sen 
ihmisten arkielämästä - kotieläimet, maatalontyöt, saippuantekeminen, 
tilakauppa paikallisine herkkuineen.
Päädyt myös muinaiselle Kaarman maalinnoitukselle ja näet 1200-luvulta 
peräisin olevan Kaarman kirkon hautausmaineen, Asten dolomiittikaivan-
not ja Meedlan kartanon rauniot.
Retken pituus n. 40km.

2- päiväinen pyöräretki Kuressaare-Länsi-Saarenmaa Vilsandi kansal-
lispuisto mukaanluettuna (pyöräilyn lisäksi kajakki, vene)

360o SEIKKAILUT
Pyöräretket, kajakkimatkat, seikkailupelit
Simmo Kikkas    puh.  +372 5212836
saaremaa@360.ee      www.360.ee  

BIVARIX Pyörien vuokraus, myynti ja korjaus
Tallinna 26, Kuressaare
puh.  +372 4557118
bivarix@bivarix.ee      www.bivarix.ee  

Lisätiedot

Polkupyörät

Meresüstad

Avoimet luomutilat
tunnette logolipustamme, joka 
hulmuten toivottaa teidät tervetulleiksi.
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GS tunnetaan korkealaatuisen luomusaippuan tuottajana. Yli 
95 % saippuoiden koostumuksesta on luomuraaka-aineita. 
Kesäkuukausina ruokokattoinen maalaistalo ottaa vastaan 
vieraita, jotka pääsevät mukaan saippuantekoon. Ilmoittatukaa 
etukäteen. Lahjapuodissa myytävänä luomusaippuaa, eteerisiä 
öljyjä, ihonkuorinta-aineita, lisäksi lasilahjatavaroita, keramiik-
kaa yms. Tilalla on myös pihakahvila kylmine ja kuumine 
juomineen kotileivonnaisten kera. Tulkaa rentoutumaan.

1    GoodKaarma Seebikoda

Avoinna 1.6 - 31.8 
päivittäin klo 10 - 18 
Kuken kylä, Kaarman kunta, 93734, Saarenmaa                           

Tila on ollut suvullani vuodesta 1906. Vanhat rakennukset käyvät 
yksiin uudistusten kanssa. Kasvatamme ja myymme charolais-
jalostuseläimiä. Naudat ja hevoset huoltavat rantalaitumiamme. 
Pääsette näkemään maillamme kämmeköiden lisäksi muitakin 
kasviharvinaisuuksia. Teitä odottavat vanhat lehmipolut, 
kiviaitojen reunustamat pellot, rauniohaudat, kunnostetut 
rantaniityt ja katajikot.

Jaanus Sall
+372 53402467

jaanus.sall@tt.ee

2    Jaanus Sallin Ranson maatila

toukokuusta syyskuuhun
Vanamõisan kylä, Pihtlan kunta, 94130, Saarenmaa

Kapan tilalla turistit voivat tutustua pikkueläintarhaan: aaseja, 
laama, erirotuisia vuohia ja kaneja, vironhevonen, poni ja muita 
kotieläimiä siipikarjoineen. Voitte helliä eläimiä oppaan valvon-
nassa. Ratsastusmahdollisuus ja ohjatut luontoretket. Tilan 
luomurehuntuotannolla ruokitaan tilan eläimet ja vihannekset ja 
peruna toimitetaan Kipi-Koovin ravintolaan, jossa on ravintolan 
lisäksi myös majoitusmahdollisuus.

3    Kapan maatila

Esta Alev
+372 5130517,  4576433

info@kapatalu.ee
www.kapatalu.ee

Kesällä klo 10 - 20, muulloin sopimuksesta
Kipin kylä, Lümandan kunta, 93301, Saarenmaa

Heimar Laanemets
+372 55569797

4    Koolin tila
Tilamme sijaitsee Valjalan kunnassa, Löönen kylän puoleisella 
laidalla, kylttimme löytyy Valjalasta, Kuressaare-Kuivastu-
maantien varrelta. Tilalla kasvatetaan hedelmiä ja marjoja. 
Hunajantuotantomme ei tosin ole luomua. Voitte paitsi maistella 
myös korjata satoa itse, ostaa voitte herukkaa, luumuja, omenaa ja 
päärynöitä. Pääsette tutustumaan mehiläiskasvatukseen. 
Heinäkuun loppupuolelta alkaen voitte maistella ja ostaa 
hunajaa. Nähdään!
toukuuusta syyskuuhun, muistakaa ilmoittaa tulostanne
Löönen kylä, Valjalan kunta, 94302, Saarenmaa

Riivo ja Eha Kurgpõld
+372 53625105, 53400327

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

Koplimäki on luomupikkutila, jossa jalostamme itse 
tuottamaamme satoa. Kivimylly jauhaa perinteisiä jauhoja ja 
mannaa. Emäntä leipoo taitavin käsin makoisat leivät ja makeat 
leivonnaiset. Lisäksi teemme mitä parhainta kotijäätelöä. Tilalla 
pääsee tutustumaan arkielämäämme ja myös leipäviljan 
tuotekehittelyyn. Tuotteitamme voitte ostaa suoraan tilalta tai 
luomukaupoista.

5    Koplimäen luomutila

Vierailut sopimuksesta                                                                  
Uuemöisan kylä, Pöiden kunta
94501, Saarenmaa

Kurun tila on 300 vuotta vanha ja sijaitsee Keski-Saarenmaalla. 
Harjoitamme lampaankasvatusta ja marjantuotantoa. Korjuus-
esonkina myymme mansikkaa, vadelmaa, mustaherukkaa ja 
syksyllä myös omenaa. Mahdollisuus itsepoimintaan.

6     Kurun maatila

kesällä marjanpoiminta-aikaan
Kaljun kylä, Valjalan kunta, 94302, Saarenmaa
kurutalu@hot.ee

Laasin tilalla pääsette tutustumaan erisävyisiin lampaisiin ja 
vuohiin. Myymme luonnonvillaa ja lankaa ja parkittuja lampaan-
nahkoja. Voitte maistella vuohenmaitoa, vuohenjuustoa ja 
karitsanlihaa. Myymme myös lampaita eloon.

7     Laasin tila

ympärivuoden sopimuksesta                                    
Mönnusten kylä, Kärlan kunta, 93501, Saarenmaa
vilve.nurmela@gmail.com

Ea Velsvebel-Greenwood
+372 53484006

seep@goodkaarma.com
www.goodkaarma.ee

Vilve Nurmela
+372 53903798, 4542160

Metsa Johanin tila on yli 100-vuotias ja se sijaitsee viehättävällä 
paikalla 7 kilometriä Kuressaaresta. Tila toimii luontoa säästäen: 
pidämme lihanautoja, pidämme kunnossa Natura 2000 -aloja. 
Halukkaat pääsevät metsästysretkille ja luontomatkoille. Tilalla 
on majoitusmahdollisuus kymmenelle.

8    Metsa Johanin tila

Ympäri vuoden tilauksesta                                
Laadjalan kylä, Kaarman kunta, 93742, Saarenmaa
metsajohani@gmail.com     

9    MTÛ EU-Roopan ranta

Ympäri vuoden tilauksesta,
Karalan kylä, Lümandan kunta
93822, Saarenmaa

MTÛ Uustlun kokonaisuus! keskittyy ???? ja kehittämistyöhön. 
Esittelemme belgianmaitolampaiden pitämistä, kasvatamme 
mauste- ja lääkekasveja. Tiiu Kauberin yrttitarha. Värjäämme 
kasvi- ja sieniväreillä, järjestämme käsityöpäiviä (kaikkea villasta). 
Grillausmahdollisuus jan piknikpaikka. Toivomuksastanne 
pääsette oppaan mukana Uustalun luontopolulle. Kilometrin 
pituinen polku kulkee Uustalun mailla.

10   MTÛ Uustlun kokonaisuus!

Ympäri vuoden tilauksesta.
Abulan kylä, Kihelkonnan kunta, 93461 Saarenmaa
uustlu.wark@gmail.com

1.8.2011 - 1.6.2012 etukäteisilmoitus
Vörsnan kylä, Valjalan kylä, 94323, Saarenmaa
veiko.maripuu@gmail.com 

11   Mäen maatila

suuremmat tapahtumat tilauksesta
muuna kuin sesonkiaikoina soittakaa puh 5240033 
Jögelan kylä, Lümandan kylä, 93312, Saarenmaa

Tilamme sijaitsee Paikylässä, luonnonkauniilla paikalla Karujärven 
lähellä männikön laidalla. Kantatilan on rakennettu v. 1790. Tuotanto-
suuntana on lampaankasvatus. Kasvatamme myös leipäviljaa ja 
perunaa ja vihanneksia. Myyntitulojen perustana ovat karitsanliha ja 
karitsantaljat. Lisäksi pidämme vuohia, kaneja, kanoja, mehiläisiä ja 
lammaskoira-Rex ja kissakin kuuluvat perheeseen. Järjestämme myös 
aamiaismajoitusta. Pääsette mukaan tilan jokapäiväisiin töihin: 
lampaiden ruokinta, paimennus, heinätyöt, kanojen ja kanien 
ruokkiminen, mehiläistenhoitoon tutustuminen.

13   Praakli-Reedikun luomutila

toukokuusta lokakuuhun
Paiküla, Kärlan kunta, 93562, Saarenmaa
www.hot.ee/praaklireediku           

Luomuyrttitarhasta voi emännän opastuksella poimia sopivia 
kasveja. Niistä voimme valmistaa jo tilalla voiteita, yms. Voitte 
ostaa myös emännän keräämiä yrttejä ja niistä jalostettuja 
valmisteita. Käsityöneuvontaa kansallispukulinjalla. 
Homeopatiaa.

Paavo Mändar
+372 56699175

praaklireediku@hot.ee

Mikk ja Janika Mutso
+372 53035222

jani6a@msn.com

14   Päripäevan puutarha

ympäri vuoden tilauksesta
Uie-Insun tila, Möldrin kylä, Salmen kunta
93220, Saarenmaa

Andrus ja Lea Sepp
+372 5136956, 5299704

Roopa Rannan luonnonlaitumilla voitte syöttää ja silitellä 
lampaita, tehdä kiviaitaa, huovuttaa matkamuistoja, jaloitella 
ulkona, osallistua urheilukilpailuihin, viettää terassipiknikejä 
merimaisemalla, lepuuttaa jalkojanne lähes 200-vuotiaassa 
kellarissa. Lapset voivat peuhata hiekkalaatikossa. Älkää 
unohtako myöskään vene- tai kalaretkiämme merelle.

Aarne ja Kaja Juulik
+372 5177938

kajajuulik@gmail.com

Tilamme sijaitsee Laidevahen luonnonsuojelualueen 
välittömässä läheisyydessä ja niinpä keskitymmekin 
rantaniittyjen laiduntamiseen, niittämiseen ja katajikkojen 
siistimiseen. Alkukeväästä aina myöhäissyksyyn ovatkin 
töissä tilamme lihanaudat ja eestinhevoset. Järjestämme 
kansainvälisiä talkooleirejä. Voitte tilata meiltä retkiä 
Laidevahen luonnonsuojelualueelle ja varata talon 10 
hengelle, saunomis- ja grillaamismahdollisuus.

Raivo ja Tiiu Kauber
+372 53421908, 53430206,

4526004

Maisemien kunnostaminen ja huoltaminen, monipuolinen 
metsätalous, järjestän talkooleirejä, v. 2011 vesakontorjuntaa, 
kiviaitojen tekemistä.

12   Pilgusen kartano

Veiko Maripuu
+372 51 46 732

Pilgusen kartanon kasvatteja on amiraali Fabian von Bellinghau-
sen, joka ensimmäisenä saavutti Etelämantereen kirjoittaen 
retkistään. Majoitus: 13 huonetta, 46 paikkaa, 10 lisävuodepaik-
kaa. Ruokailu: Pilgusen ruokalistalla näkyy vaikutteita maailmalta, 
mutta hallitsemme myös paikallisten herkkujen valmistamisen. 
Seminaarien, koulutusten, kokoontumisten ja juhlien 
järjestäminen kaikkinensa. Virkistäytyminen: savusauna, 
kylpytynnyri. Aktiivinen luontomatkailu: sukeltaminen, patikka- ja 
pyöräretket. Kartanonkasvattamiset: luomulammastalous, 
yrttitarha, kartanonleivän ja  katajasiirapin valmistus, käsityöt. Signe Sarah Arro

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

16   Saarenmaan Luomukylä

Vuoden ympäri
Lõmalan kylä, Salmen kunta, 93201, Saarenmaa

18   Tammen luomutila

Ympäri vuoden tilauksesta
Roobakan kylä, Leisin kunta, 94202, Saarenmaa

Tihusella pidetään 150 luomunautaa, 295  luomuhevosta ja 50 
luomuomenapuuta. Järjestämme majoituksen 40 hengelle (à 
23e) ja telattailumahdollisuuden. Päivällinen tai illalinen (à 10e), 
ruokailumahdollisuus 54 hengelle. Ratsastaminen alkajille ja 
kokeneemille, 1 - 5 tunnin retket ratsain (à 13e) ja kalesseissa (à 
10e tunti/min 20e), talvella rekiajelut (à 10e), piknik tilattuna (à 
10e). Menneiden aikojen hevosretket aina 50 hengen ryhmille, 
kärreillä tai ratsain. Esi-isien elämänviisaudet ja pyhätpaikat. 
Muinaiskulttuurinäyttely. Muniaiskulttuurin kahvila tarjoaa 
hengenravintoa taivaanlakea kannatteleva maailmantammi.

19   Tihusen hevosmatkailutila

Ympäri vuoden: yörauha kello 23.00, mikäli 
koko talo ei ole vuokrattuna kerrallaan
Hellamaan kylä, Muhun kunta, 
94701, Saaren maakunta

Siirryimme luomuun jo vuonna 1990. Kasvatame hevosia, 
lampaita, rehuviljaa eläimille ja heinää, myyntiin vihanneksia. 
Kesäisin meiltä löytyy majoitusmahdollisuus aitoissa (kaikkiaan 8 
hengelle), saunomista ja kotiolutta ja leipää nautittavaksi. 
Merimatkasta kiinnostuneet viemme Vilsandin saarelle 10- tai 4-
paikkaiselle veneellä. Voitte ratsastaa eestinhevosillammme. 
Neuvontatyöt luomutuotantoa ja biodynaamista tuotantoa 
kohtaan.

17   Süllan luomutila

Ympäri vuoden tilauksesta
Oju kylä, Kihelkonnan kunta, 93822, Saarenmaa

20   Tuulikun tila

vierailut tilauksesta
Mustlan kunta, Laimjalan kylä, 94401, Saarenmaa

22     Vahtra-Reinun tila

Ympäri vuoden tilauksesta
Siiksaaren kylä, Valjalan klunta
94316, Saarenmaa

Keskitymme tilallammme uhanlaisen karjarotumme, 
eestinpunaisen, kasvattamiseen ja rodunjalostukseen. 
Myymme maitoa, naudanlihaa ja perunaa. Karjallemme 
kasvatamme viljaa ja heinää jo parikymmentä vuotta sitten 
aloitetun kylvökierron pohjalta. Uutena tuotteena alamme 
markkinoida meijerimme kotivoita.

21    Uustlan luomutila

Vierailut tilauksesta
Meedlan kylä, Kaarman kunta, 93823, Saarenmaa

Reinun ratsastustila järjestää ratsastusretkiä eestinhevosilla 
Vilsandin kansallispuiston rannoille, 2-8 hengelle. Järjestämme 
ratsastustreenausta sekä lapsille että aikuisille. Järjestämme 
ratsastuskilpailuja, niistä tunnetuimpana Reinu Kapp.

15   Reinun ratsastustila

ympäri vuoden joka päivä tilauksesta
Körusen kylä, Kihelkonnan kylä
93822, Saarenmaa

Anne Udeküll
+372 5253265

www.hot.ee/reinutalu

Olemme harjoittaneet yli kymmenen vuotta lampaankasvatusta ja 
luomuviljelyä. Majoitukseen ovat käytössänne Lahetagusen 
rantakylän lomakiinteistöt: Niidin tilalla 25 petipaikkaa, Koogun 
tilalla 8 ja Väen tilalla 9 - kahdenhengen huoneissa ja perhehuoneissa. 
Kaikilta tiloilta löytyy WC, suihku, sauna ja keittiö. Kesäisin voitte 
yöpyä myös Niidin talon aittahuoneissa, heinähuoneen vintillä 
uusilla heinillä tai teltoissa. Niidin talossa on myös mahdollisuus päästä 
savusaunaan, joka on vuodelta 1860! Lisäksi tarjoamme uimarantoja, 
veneen- ja pyöränvuokrausta sekä WiFin.

Kristi Kull
+372 56564122

kristi.kull@sheep.ee
www.sheep.ee

Monica ja Aivar Kallas
+372 56490503

aivar.kallas@gmail.com

Tammen luomutilan keskittyy lihanautojen kasvatukseen, 
metsätalouteen ja matkailuun. Pidämme 15 lihanautaa, risteytyksinä 
aberdeenangusta, limousiinia ja herefordia. 11-hehtaarista metsäalaa 
hoidamme kasvatushakkuilla. Pienehköllä leirintäalueellamme voi 
majoittua 10 henkilöä toukokuun puolestavälistä syyskuun puoleen-
väliin. Lisäksi telttailumahdollisuus 30:lle, kylpytynnyri, keinut ja 
palloilukentät. Tarjoamme luontoretkiä, hevoskärriajelua. 
Luontopolullamme kasvaa yksi Saarenmaan korkeimmista katajista. 
Vastavalmistuneessa pystykodassa järjestämme tuliterapiaa.

Arne Rahu
+37255632518

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

Martin Kivisoo
+372 5148667, 4598943

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

Tilamme päätuotantosuuntana on lampaankasvatus. Vieraat 
pääsevät tutustumaan saarelaiseen lampaankasvtukseen ja 
saaren luonnon erityispiirteisiin ja myös ikaikaisiin karitsanlihan 
savustamis- ja vinnutamise tekniikaa - saatte toki maistellakin 
herkkujamme.

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

Saarete Sahver on soma kahvilakauppa, jossa on myytävänä laajoin 
valikoimin luomutavaraa sekä läheltä että kaukaa, sekä lisäksi 
paikallisten vähittäistuottajien tuotantoa. Tarjoamme elintarvikkeita, 
pesu- ja puhdistusaineita, luomukosmetiikkaa, lastentavaroita. 
Myymme, lainaamme ja jaamme luomumaatalouteen, ympäristöön ja 
luontoystävällisyyteen liittyvää kirjallisuutta ja tietoa. Perheenpienim-
mille tarjolla viihtymiseksi leikkipöytä. Kesäterassi. Iltaisin 
mahdollisuus pienimuotoisten kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen.

29   Saarete Sahver

avoinna: kesä-elokuussa ma-pe 10-18, la-su 10-15;
syys-toukokuussa ma-pe 10-18, la 10-15
Kohtu 2a, Kuressaare, 93819, Saarenmaa

Vilsandin kansallispuisto on jo satavuotias. Sen keskus sijaitsee 
Loonan kartanon päärakennuksessa, jossa on hotelli, takalla 
varustettu kahvilaravintola ja pianosali. Juhlat, häät, kokoukset, 
seminaarit, koulutukset. Virkistyspalvelut. Kotileipää. Telttailumahdol-
lisuus, heinävinttimajoitus. Sauna takkahuonein. Retkivälineiden 
vuokraus, matkamuistot. Fossiilimuseo. RMK infopiste.

25   Loonan kartano

1.5 - 30.9 klo 8-22
1.10 - 30.4, tilauksesta
Vilsandin kansallispuiston keskus, Loona
Kihelkonnan kunta, 93401, Saarenmaa

Marko Kullapere
+372 5155100, 56671555

marko@islander.ee

24   Kustin matkailumaatila Vilsandin saarella

toukokuun alusta syyskuun loppuun
Vilsandinsaari
www.hot.ee/kustitalu   

28   Pärimusmatkat

ympäri vuoden
Kihelkonnan kunta, 93401, Saarenmaa 
www.parimusmatkad.ee

Pääsette tutustumaan kanssamme kauniiseen Länsi-Viron saaristoon 
ja osallistumaan lintu- ja hyljeretkillemme. Järjestämme myös 
sukellusretkiä koralleille ja laivanhylyille. Sekä veneretket Vilsandille 
että meri- ja sukellusretket tapahtuvat kahdella 7-metrisellä aluksella. 
Molempiin mahtuu 10 henkilöä.

Marko Kullapere
+372 5155100, 56671555

marko@islander.ee

26   Merimatkat Vilsandin saaristossa

1.toukokuusta 30. syyskuuhun 
Papisaaren satama
www.islander.ee 

23   Saksa Talupood

avoinna ma-la 9.00-19.00, su 10.00-18.00
Kaarman kunta, Upa-Leisin maantie 5km

Yhteistyökumppanit....
...jotka arvostavat luomutuotantoa ja tarjoavat monenlaista 
luontoonliittyvää.

Todellinen Kyläkauppa! Eikä vain kauppa.... Löytyypä vielä Talukohvik-
tilakahvila  jossa tarjoillaan Uustlan luomutilan (nro 21) maidosta käsin 
valmistettua jäätelöä sekä itstehtyjä leivonnaisia. Pääset juomaan 
lasillisen kotimaitoa ja maistelemaan palan kotikinkkua.
Arvostamme saarelaisviljelijöitten ja pienyrittäjien  toimintaa - meiltä 
löytyvät paikalliset elintarvikkeet ja käsityömestareiden kädentaitojen 
jäljet. Kiratsi Külapood on lämminhenkinen perheyritys. Poiketkaa 
meille! Sulvi Munk

+372 56210102
saksa1@hot.ee

Tarjoamme telttailumahdollisuutta sekä majoitusmahdollisuutta 6:lle. 
Järjestämme lintu- ja luontoretkiä harvinaisten kasvien, orkideoiden, 
fossiilien ja korallien näkemiseksi. Tilauksesta ravitsevat eväät mukaan 
matkalle. Mahdollisuus vuokrata polkupyöriä ja soutuveneitä. 
Maksuton WiFi sekä tilava urheilukenttä käytössänne. Järjestämme 
kuljetusta ja tavaroiden vientiä Vilsandin saarelle.saarel. 

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

Toistuvat ja tilatut opasmatkat kansallispuistoon: fossiilit, orkideat, 
hylje-, lintu- ja perhosretket, retket Vilsandile. Mikun metsäpuisto. 
Matkailuinfo, matkanjärjestäminen, lento- ja laivaliput. 
Pärimusmatkat on Viron luomumatkailuyhdistyksen jäsen, 
retkillämme luomumatkailu on EHE merkeissä.

Maarika Toomel
+372 5269974

info@parimusmatkad.ee

+ 372 5053163
saartesahver@gmail.com

www.saartesahver.ee

Perustamme vanhoihin saarelaisresepteihin ja lisäämme niihin 
nykyajan kiireisen elon mausteita. Kokkimme ja leipurimme taikovat 
sydänmukana todella makoisia keittoja, piirakoita ja aitoa 
saarelaisleipää, osaksi paikallis- ja luomuraaka-aineista. Turuköök - 
paikallisia herkkuja rakastaen.

30   Turuköök

avoinna: ti -la 10 -15
Kuressaren tori, Turuhooneessa
Tallinna mnt 5, Kuressaare, 93819, Saarenmaa
www.turukook.eu

Fleur Sprenk ja Derek Arvi Ewen
 +372 55673438

info.veskimaja@gmail.com

Tarjoamme elämysmatkailua Ohessaaren tuulimyllyssä, vain muutaman 
metrin päässä merenrannasta. Tulepa viettämään yö paikkaan, joka 
herättää henkiin vanhat perinteet ja elämäntyylin. Tuulimyllyn viereen 
sijoittuvassa Teelisten toassa myymme käsitöitä, tuoreita leivonnaisia ja 
piknikkoreja, jossa paikallista ruokaa. Nauti ruokaa ulkokahvilassa tai 
mene rannalle piknikille. Sörven niemellä sijaitseva Ohessaaren kylä on 
paljon muutakin kuin vain kaunis luontokohde - romanttinen 
auringonpesä Saarella. Poiketkaa meille! Triin Kivimaa

+372 53092282
ohessaare@gmail.com

www.saaremaatuulik.ee

27   Ohessaaren tuulimylly

30.toukokuusta 30.syyskuuhun,ma-pe 10.00-21.00,
sesonkiaikojen välillä sopimuksesta
Ohessaaren kylä, Torgun kunta, Sörven niemi


