
Mõtlete kuidas loodus saab kaasa aidata teie ettevõtte 
sündmuste lõpptulemusel? Andke meile sellest teada. 
Olge valmis erakordseteks ettevõtmisteks. Võite 
arvestada mõnusa olustikuga,suurepärase meeleolu ja 
vaimustava külalislahkusega. Kõik see on läbi viidud 
täiuslikult ja mõistliku tasu eest. 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PÄDASTE CORPORATE ARRANGEMENT 
 

1. märts - 31. oktoober 2015 
 
 

Pädaste Mõis - unikaalne koht 
 
Pädaste mõis - ajalooline baltisaksa mõis 15. sajandist asub rikkumata looduskaitsealal Läänemere 
kallastel. Vaikus, hingematvad vaated, põhjamaiste niitude ja metsade aroom, õhtuse jaheda õhu 
eriline kargus, sametine hämarus ning taevalaotuse külluslikkus jäävad Teid saatma igaveseks. 
Detailide rohkus, ääretu mugavus ning ümbritseva metsiku looduse jõud teevad Pädaste Mõisast väga 
erilise sihtkoha.  
 

Koht kõige nõudlikuma ürituse korraldaja jaoks 
 

Pädaste Mõisal on suurepärased kogemused ja väga hea maine korraldamaks tellimusüritusi. Ükskõik 
kas Teie firma plaanib korraldada juhatuse koosoleku, pressikohtumise, piduliku vastuvõtu, firma 
väljasõidu, stiimuliks oleva väljasõidu, toote lansseerimise või jõulupeo, või siis otsite kohta, kus 
segamatult pidada diskreetseid läbirääkimisi - garanteerime Teile äärmiselt külalislahke vasuvõtu, kus 
on tähelepanu pööratud ka kõige väiksematele pisiasjadele. Meie asukoha eraldatus vastab ka kõige 
rangematele privaatsusnõuetele ning annab Teile võimaluse luua selline tööalane ning vaba aja 
keskkond, mis võimaldab Teil segamatult tähelepanu pöörata üksnes kõige tähtsamale.  

 
Firmaüritused Pädastes - garanteerime, et need on kohaldatud spetsiaalselt Teile 
 

Me oleme teadlikud sellest, kui tähtsad edukad firmaüritused Teile on. Seetõttu ei tea me, mida 
tähendab kõigile ühe mõõdupuuga lähenemine. Kõik meie üritused on kohaldatud spetsiaalselt Teile 
nii, et nad vastaksid teie vajadustele. Valmistatud ette väga hoolikalt kuni viimse pisiasjani. Ükskõik 
kas see puudutab siis tehnilisi seadmeid ja teenuseid, vaba aja programmi, meelelahutust või siis 
muid vajadusi, nagu näiteks abikaasade programm, tootepaigutus, transfeerid Tallinnast või Riiast või 
siis Teie vastuvõtmine lennuraja ääres, kui saabute eralennukiga. Meie Müügijuht ja Guest Relations 
Managerid hoolitsevad selle eest, et üritus oleks hästi ettevalmistatud ning laitmatult läbi viidud.  

 
Vaba aja tegevused 
 

Vaba aja tegevused firmaürituste ajal on olulise tähtsusega tagamaks ürituse edu. 
Pädaste Mõis pakub Teile unikaalse valiku vaba aja tegevusi, mis sobivad suurepäraselt ürituse 
eesmärgiga ning külaliste profiiliga.  
 
Mõned ettepanekud: 
 
Varahommikune väljasõit kohalike kaluritega; Tõuse ja Sära – tervisevõimlemine päeva alustuseks; 
Kokandustunnid meie auhindu võitnud meisterkokkadega; Veini degusteerimine meie sommeljee 
juhatusel; Otsinguretk meie aednikuga; Ratsutamisretk avastamaks Muhu vaimustavat loodust; Sõit 
tõllas elegantsele piknikule Lalli rannas; Kuulsate Muhu tantsumemmede etenduse vaatamine; Savist 
tuvi tulistamine; Golfiturniir; Golfiõpetus; Kanuumatk piki Muhu rannikut; Loodusretk giidiga; 
Saarte kulinaarne avastamine koos talu külastusega; Saarte kultuuriline avastamine; Külaskäik 
Vilsandi Rahvusparki; Traditsiooniline kudumistund kohalike meistrite osavõtul; Lendõnge püük 
koos kalastusgiidi Jarko Jaadlaga; Puudel ronimine professionaalse juhtimise käe all; Lohesurf, 
kogemaks unustamatut adrenaliini ning palju muud....... 

 
Sõltuvalt Teie ürituse eripärast, eelarvest ning ajafaktorist, on meil hea meel teha just Teile sobiv 
ettepanek. 
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Mahutavus 
 

Pädaste Mõis pakub majutust 24 hästi sisustatud  toas ja sviidis, kaasaarvatud eksklusiivne Privaatne 
Talumaja. Firmaürituste tarvis suudame kokku majutada 51 külalist kaheinimese tubades (kahe eraldi 
voodiga) ning 26 külalist üheinimese tubades. Saadaval on erinevad ruumid ürituste läbiviimiseks. 
Majutuskoha eksklusiivse kasutuse puhul on ruumide arv ürituste läbiviimiseks suurem, kuna meie 
kaks restorani ja veinikelder on samuti Teie külaliste käsutuses. Üksikasjalist teavet meie 
majutuskoha kohta on võimalik saada siit: 
http://www.padaste.ee/wp-content/uploads/2014/11/Factsheet_Padaste-Manor_ENG_2015.pdf  
 

Majutuskoha eksklusiivne kasutus 
 

Meie mõisa armas väiksus ja asukoht teevad sellest suurepärase paiga tellimusürituste jaoks, kus saab 
nautida täielikku privaatsust. Eksklusiivne kasutus Pädaste Mõisas garanteerib täieliku privaatsuse ja 
turvalisuse Teie külalistele tingimustes, kus hotell, park, restoranid, fuajeed ning muud pinnad on 
üksnes Teie ja Teie külaliste käsutuses ning suletud teistele. Eksklusiivset kasutust võib reserveerida 
kas koos või ilma Privaatse Talumajata. Eksklusiivne kasutus annab Teile maksimaalse vabaduse 
kohandada üritus vastavalt oma soovidele ning pakkuda oma külalistele meelelahutust nii, et see ei 
häiriks kedagi teist. 

 
 
Kohustuslik majutuskoha ekslusiivne kasutus 
 

Me garanteerime oma hotelli isikupära ja võlu kõikidele oma klientidele kogu aeg. Seetõttu kehtib 19 
või enama toa broneeringutele, või kui broneeringu iseloom seda nõuab, eksklusiivse kasutuse nõue. 
See võimaldab meil täiel määral arvestada Teie vajadustega ilma teistele külalistele ebamugavusi 
põhjustamata. 
 

Lihtne kohale tulla 
 

Kuigi Muhumaa on pärl, mis on mandrist eraldatud, on siiatulek üsnagi lihtne. Pädaste Mõis asub 
idüllilises kohas Pädaste lahe ääres Muhu saarel, mis omakorda asub Lääne-Eesti ranniku lähedal  
Balti meres. Muhu saar asub 2 sõidutunni kaugusel Tallinnast ning 4 sõidutunni kaugusel Riiast, siia 
sisse on arvestatud ka praamisõit. Maanteed on siin turvalised ning neil on lihtne sõita ja 
praamiühendus Muhu saarega on tihe.  
Rahvusvahelised lennujaamad asuvad Tallinnas ja Riias. Kohalik lennujaam (1200 meetrise 
lennurajaga), mis teenindab kohalikke lende ja eralennukeid, asub Kuressaares, mis on 45 
sõiduminuti kaugusel Pädaste Mõisast. Pädastes on helikopterite maandumisplats 058 N 32 902 – 
023 E 16 680 ning see omab sertifikaati öisteks lendudeks.  

 
 
Referentsid 
 

Bentley (Ühendkuningriik), Swedbank (Eesti), Adam Opel AG (Saksamaa), Välisministeerium 
(Eesti), Presidendikantselei (Eesti), Siseministeeriumid (3 Balti riiki), Pohjala Bank (Soome), Novartis 
Pharma Services Inc. (USA), MøllerGruppen (Norra), Royal Canin (Prantsusmaa), Eesti 
Piirivalveamet (Eesti), Tallinna Rotary Klubi (Eesti), Butterfield & Robinson (Kanada), Eesti Õhuvägi 
(Eesti), Chevrolet (Venemaa) ning paljud teised on läbi viinud edukaid üritusi Pädaste Mõisas. 
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Tariifid 
 

Meil on hea meel koostada Teie ürituse jaoks näidispakkumine, mis sisaldab ka hinnapakkumist. 
Sõltuvalt teie nõudmistest viib meie Müügijuht pakkumise kuni pisiasjadeni vastavusse Teie 
vajadustega. Tubade hinnad põhinevad meie kõige soodsama hinna saadavalolekul ning võivad 
sõltuda aastaajast ning Teie ürituse kuupäevast. Näidisena võiks tuua keskmise maksumuse 
majutuskoha eksklusiivse kasutuse puhul, mis jääb €335 ja €439 vahele toa kohta ning €234 ja €341 
vahele mitte-eksklusiivse kasutuse puhul, sõltudes toa tüübist, aastaajast ning konkreetsetest 
kuupäevadest. 
 
 

 
MAKSMISE TINGIMUSED JA BRONEERINGU TÜHISTAMIST PUUDUTAV POLIITIKA – FIRMAÜRITUSED 
 
Maksmise tingimused 
 

10% mittetagastatav majutuse ettemaks tuleb tasuda broneeringu kinnitamise hetkest alates. 
40% mittetagastatav majutuse ettemaks tuleb tasuda 6 kuud enne ürituse toimumise kuupäeva. 
Ülejäänud 50% majutustasust ning 100% teistest tasudest (söök&jook, meelelahutus jne) tuleb tasuda 6 nädalat enne 
ürituse toimumise kuupäeva. 

 
Broneeringu tühistamist puudutav kord 
 

Kõikidele meie poolt kinnitatud broneeringutele kehtib annulleerimskord. Broneeringu tühistamisel kuni 6 kuud enne 
saabumist: annulleerimistrahv 10% broneeritud teenuste maksumusest. Broneeringu tühistamisel kuni 6 nädalat enne 
saabumist: annulleerimistrahv 50% broneeritud teenuste maksumusest. Vähem kui 6 nädalat enne saabumist tühistatud 
broneeringule kehtib annulleerimistrahv 100% broneeritud teenuste maksumusest. 
Annulleerimistrahv kehtib kõigile broneeritud ja kinnitatud teenustele, kaasa - arvatud majutus, toitlustamine, spa- ning 
muud lisateenused. Broneeringu tühistamisest palume teatada kirjalikult faksi või emaili teel. 
 

 
 
RESERVEERIMISE PROTSESS -  MEIE RESERVEERINGU KAALUMISE MUGAVUS 
 
Reserveeringu kaalumine firmaürituste puhul 
 

Enne reserveeringu kinnitamist pakume me klientidele reserveeringu kaalumise võimalust, mis kehtib piiratud aja ning 
mille kestel me säilitame broneeringu ilma edasiste kohustusteta. Reserveeringu kaalumine annab meie kliendile aega 
tutvuda hinnapakkumisega ning läbida organisatsioonisisene otsustusprotsess. Reserveeringu kaalumise pikkus sõltub 
päevade arvust, mis on jäänud saabumiseni ning jääb 24 tunni ja 30 päeva vahele. 24 tunnine reserveeringu kaalumine 
kehtib broneeringutele, millede puhul toimub üritus järgmisel nädalal, 72 tunnine reserveeringu kaalumine kehtib 
broneeringutele, millede puhul üritus toimub kahe nädala pärast ning maksimaalne – 30 päevane reserveeringu 
kaalumine kehtib broneeringutele, millede puhul üritus toimub 6 kuu pärast või hiljem. Kliendid võivad taotleda 
reserveeringu kaalumise pikendamist pärast selle aegumist.  
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