Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus

Puhke- ja telkimisala hinnakiri.
Majutus puidust telkmajas
2-voodikohta, tekk, padi, voodipesu, rätik, lisatekk, elektriküte, veekeedukann. Dušš ja WC
asuvad eraldi hoones. Lõkkease, katusealune istumiskoht. Nõudepesukoht.
•
•

Üks inimene 18 €
Kaks inimest 30 €

Majutus puhkemajas
4-voodikohta (neli ühekohalist voodit), tekk, padi, voodipesu, rätik, lisatekk, elektriküte,
kohvimasin, veekeedukann, väike külmik. Dušš ja WC asuvad läheduses. Lõkkease,
katusealune istumiskoht. Nõudepesukoht.
•
•
•

Neli inimest 60 €
Kolm inimest 50 €
Kaks inimest 40 €

Majutus matkaauto või haagissuvilaga
Max 2 autokohta, reoveepaagi tühjendamise võimalus. Dušš ja WC eraldi hoones.
Nõudepesukoht. Lõkkease, katusealune istumiskoht.
•
•

Karavanikoht 2 täiskasvanut
Lisainimene

25 €
5€

Majutus telgiga
Elektri kasutamise võimalus. Dušš ja WC eraldi hoones. Nõudepesukoht. Lõkkease,
katusealune istumiskoht.
•
•

Telgikoht 2 täiskasvanut
Lisainimene

15 €
5€

Köögimaja kasutamine
Köök asub eraldi hoones. Olemas pliit, külmik, mikrolaineahi, röster, veekeedukann,
kohvimasin, toidunõud kuuele inimesele, soe vesi. Esmased kuivtoidu- ja maitseained.
Pesumasin.
•

Köögi kasutamine kell 8 - 21

20 €

Käsitöö- ja müügait
Võimalik osta jäätist, karastusjooke, meeneid, käsitööd.
Muud teenused
•
•
•
•
•

Puuhalud (lehtpuu, kuiv) korvitäis
Grillsüsi kott 14 L
Pesumasina kasutamine masinatäis
Dušš, 1 kasutuskord
Duširätiku rent

5€
4€
5€
2€
2€

Toitlustamine meilt
Meilt saab tellida eine kohapeal söömiseks, teele kaasa võtmiseks või siis ise grillimiseksvalmistamiseks.
Anna palun oma soovist teada ettetellimisel või saabumisel.
15. juuni – 31. august 2022 toitlustamine.
•
•
•
•
•

Hommikusöök kell 9
5€
Lõunasöök kell 14
6€
Õhtusöök kell 18
6€
Toiduained grillimiseks
4€
2 grillvorsti, leiva- ja saiaviil, kolm erinevat köögivilja, puuvili, grillrest

Matkavarustuse rent
•
•
•
•
•
•

Telk 6le inimesele
Telk 4le inimesele
Telk 3le inimesele
Seljakott 65, 45 või 35 L
Magamiskott
Magamisalus

10 €
8€
6€
3€
4€
2€

Lisateenuse soovitame 2 päeva ette tellida.
Teenuste eest tasumine sularahas.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Värav on lahti kell 8:00 – 21:00
Öörahu kell 23:00 – 7:00
Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus on avatud 15. mai – 15. september
+372 5076 021
Telefonile ei vasta kell 21:00 – 8:00
pivarootsi@laagrid.eu

www.puhkekeskused.ee/pivarootsi/
www.lastelaagrid.eu/noortelaagrid/pivarootsi-laager

