
Pädaste Privaatne Talumaja

Talumaja on 18. sajandist pärit ajalooline õlgkatusega palkhoone, kus 
mõisavalitseja kogus kokku töölised ja jagas neile kätte igapäevased 
tööülesanded. Peale üksikasjalisi restaureerimistöid on Talumaja säilitanud 
mitmed algupärased jooned ja hinge, samas kui majutuse kvaliteet on 
kaasaegne ja kõrgetasemeline. 

Privaatne Talumaja asub ühes meie valduste eraldatud nurgakeses, 
õunapuuaia keskel. Talumaja külalised saavad nautida kaht suurt 
magamistuba ja nendega külgnevat vannituba, lisaks on majas kaminaga 
elutuba, hubane verandaga raamatukogu ja privaatne aed.  

Täiendavad kaks külalist saavad ööbida esimesel korrusel asuvas väikeses 
Junior Double toas, lisaks on võimalik majutada kaks lisakülalist 
diivanvooditel meelelahutusruumis. Teise korruse ühe suure magamistoa 
rõdult ja Talumaja privaatselt terrassilt avaneb võrratu vaade Pädaste 
lahele. Privaatses Talumajas on olemas ka väike kööginurk, kuid eelneval 
kokkuleppel pakume ka toitlustust. 

Ööbides Pädaste Privaatses Talumajas saate kogeda talve võlumaad Muhu 
saarel, lõõgastuda ja nautida elutempo langust koos rahu ja vaikusega. 
Nautige personaalset päeva SPAs, ratsutamist Muhu metsades või 
loodusretke koos giidiga. 
Talv Muhumaal on võrratu!

Ööbi Pädaste mugavas ja eraldatud Privaatses Talumajas, mis on saadaval 
talvisel perioodil iseteenindusliku villamajutusena nautimaks Muhu Talve 
Võlumaad.
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Chalet Girl teenus 

Chalet Girl teenus garanteerib teile meeldiva ja murevaba puhkuse. Chalet 
Girl hoolitseb selle eest, et teie külmkapp oleks saabudes täis. Chalet Girl 
vastutab Talumaja igapäevase puhtuse ja korrashoiu eest, mis tagab teile 
mugavaima puhkuse Muhumaal! 

Personaalne SPA Terapeudi Hoolitsus 

Koge Pädaste SPA poolt pakutavat elamust, mis põhineb kõigi kuue meele 
harmoniseerimisel. Personaalne SPA Terapeudi Hoolitsus pakub teile ja teie 
perele või sõpradele võimalust lõõgastuda ning nautida rahu, loodust ja 
hinge, mille poolest Pädaste tuntud on. Teie käsutuses on terve Pädaste 
SPA, koos isikliku terapeudi ning kuni kuue hoolitsusega päevas. 

Teie Personaalne SPA Terapeut aitab teil leida sobivad hoolitsused ning on 
teie jaoks alati olemas! 

Nautige lisateenuseid ja tegevusi Pädastes 

• Murevaba puhkus koos Chalet Girl teenusega 
• Hoolitsege ja hellitage ennast Personaalse SPA Terapeudi 

Hoolitsustega 
• Ratsutage mööda Muhu muinaskultuuri radasid 
• Avastage Muhu ja Saaremaa vaatamisväärsuseid koos giidiga 
• Jalutage mööda Muhumaa heinamaid ja metsasid giidi saatel 
• Päästke valla oma sisemine laps Muhu Seikluspargis 
• Sõitke jalgrattaga Pädaste Mõisa ümbruses 

Kui te soovite ööbida Privaatses Talumajas, palume teil pöörduda meie Guest 
Relations Manageri poole. Oleme kindlad, et leiame teile parima lahenduse 
Muhu Talvemaa nautimiseks!  

Guest Relations Manager - info@padaste.ee  
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