
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ         Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus 

Majutusettevõtte liik: puhkeküla ja -laager 

 

HINNAKIRI alates 1.01 2023. a. 
 

Arvestuslik aeg 15:00 kuni järgmise päeva 11:00 

Broneeringu ettemaks 30% 

 

Teenus     Selgitused pakutava teenuse kohta:  

Majutus  voodikohti hind Majutushinnad ei sisalda toitlustamist!  

      Majutushinnas voodipesu ja käterätik 

Peamaja          20           550 € Kolm 2-kohaga ja kaks 7-kohaga tuba.  

                                                                       Kaks üldkasutatavat hügieeniruumi.  

                                                                       Söögisaalis olemas külmik, vee- ja kohvikeetja, mikrolaineahi. 

Katusekamber         16            370 € Katusealune majutus, kardinaga jagatud nn kolmeks ruumiks.  

                                                                       Dušš ja wc alumisel korrusel.  

Kämping          3              75 € Kokku 10 kämpingut WC ja dušš eraldi hoones.  

Telkmaja          2              60 € Kokku 7 puidust telkmaja WC ja dušš eraldi hoones. 

Puhkemaja          4            110 € Veekeedukann, külmik, mikroahi. WC ja dušš eraldi hoones. 

lisakoha võimalus diivanil 1              15 € 

Toitlustus    hind  

Hommikusöök     7 € Puder, võileivad, puuvili, kohv/tee, mahl. 

Lõunasöök      8 € Supp või praad, magustoit, maitsevesi, leib, või. 

Õhtusöök    10 € Praad salatiga, magus saiake, morss, leib. 

Õhtupala      5 € Võileib ja magus või soolane pirukas, morss. 

Kohvipaus      7 € Kohv/tee, maitsevesi, mahl, võileib, saiake, puuvili.  

Suupisted sauna        8 € Suupisted, karastusjook. Alates 10 inimesest. 

Peolauad ja koosviibimised  25 € Alates 20 inimesest.  

                                                                       Kokkuleppel kliendiga, lähtume kliendi soovist. 

Saun elektriküttega   hind  

esimene tund    40 € Hinnas saunalina kasutus. 

teine tund    30 €  

iga järgnev tund   20 €  

Seminariteenus   hind  

Peamaja saalis  1 tund   20 € Ekraan, pabertahvel, paber, kirjutusvahendid, WIFI 

Päeva hind             100 €  

Koosviibimised   hind  

Vabaõhusaal 10 tundi            250 € Saali, 90 m2, kasutamine koosviibimisteks. Ei sisalda lauakatet  

      ega toitlustamist. 

Vabaõhusaal 1 tund   35 € Peoruumi kasutusrent. Saali ettevalmistus ja järelkoristus. 

Telkimis- ja puhkeala kasutamine hind 

Telkimine oma telgiga, 2 inimest 20 € Väligrill. Dušš ja tualett eraldi hoones. Puhas joogivesi. 

lisainimene      5 € 

Puidust telkmaja   60 € 2 voodikohta, Väligrill. Dušš ja tualett eraldi hoones.  

                                                                       Puhas joogivesi, elekter, veekeedukann. 

Puhkemaja             110 € 4 voodikohta. Väligrill. Dušš ja tualett eraldi hoones.  

                                                                       Puhas joogivesi, elekter, veekeedukann, külmik, mikroahi. 

lisakoha võimalus diivanil  15 € 

Karavanikoht 3 inimest  30 € Väligrill. Dušš ja tualett eraldi hoones.  

                                                                       Reoveepaagi tühjendus, puhas joogivesi, elekter.  

Grillsüsi      6 € Kott 14 L 

Pesumasina kasutamine    6 € Masinatäis. 

Puuhalud grillimiseks   10 € Korvitäis.  

Muu     hind 

Territooriumi kasutamine laste-       

ja noorteüritused 1 inimene    6 € Ei sisalda siseruumide kasutamist.  



                                                                       Territooriumil olemas wc-d ja istumiskohad. 

Aktiivne ja sportlik tegevus    8 € Väljakute, õppe- või tegevusruumi kasutamine. 

Duši kasutamine     4 € 1 kasutuskord. 

Duširätiku rent     3 €  

Ronimisseina kasutamine    2 € Ei sisalda instruktorit. Ilma instruktorita seinal ronimine keelatud! 

Instruktori tellimine    Kokkuleppel kliendiga. 

Kõrgkuumusahju kasutamine  30 € Ahjutäis. 

Koolitaja tellimine    Kokkuleppel kliendiga. 

Kangastelgede kasutamine  10 € 1 meeter koos materjaliga. 

Koolitaja tellimine    Kokkuleppel kliendiga. 

Matkavarustuse rent  tundi    

telk 6 inimesele   10 €  

telk 4 inimesele     8 €  

telk 3 inimesele     6 €  

seljakott 65, 45, 35 L     5 €  

magamiskott      5 €  

magamisalus      2 €  

 

Broneeringute kinnitamised toimuvad e-posti teel või kohapeal tellimiskinnituse alusel. 

Hinnapakkumuse saatmine ei tähenda broneeringu kinnitamist.  

Hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu. 

Tasumine sularahas, ülekandega, arvega. 

 

Lapsed kuni 7aastat kõik teenused poole hinnaga. 

 

Kindlasti küsige hinnapakkumist, paneme kokku Teile sobiva pakkumise! 

 


