
Privaatne Talumaja Pädaste Mõisas

Privaatne 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.  

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.  

Rõdult ja privaatselt terrassilt avaneb võrratu vaade Pädaste lahele. 
Majutust privaatses talumajas pakume korraga ühele seltskonnale 
mahutades 2 kuni 6 külalist, täiendavad kaks lisavoodit saame üles seada 
teise korruse meelelahutuste toas. Talumajas on olemas väike kööginurk, 
kuid soovi korral abistame ka toidu tellimuste korraldamisega.   

Viibimine Pädaste privaatses talumajas annab võimaluse avastada Muhu 
talvist võlumaad- olgu selleks, kas privaatne päev SPA`s, hobusega 
ratsutamine, Muhu ja Saaremaa avastamine giidiga või jalutuskäik 
looduses.

Peatu hubases ja eraldatud Pädaste Mõisa talumajas, mis on talvisel 
perioodil saadaval, kui iseteenindusega privaatne villa, pakkudes 
võimalust nautida Muhu Talvist Imedemaad. Meie Chalet Girl teenus 
tagab imelise siinviibimise.  

PÄDASTE MANOR – A SMALL LUXURY RESORT & SPA 
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Chalet Girl teenus 

Meie pakutav Chalet Girl teenus garanteerib imelise ja murevaba olemise. 
Chalet Girl toimetab teie soovitud ostud kohale ennem teie saabumist. 
Lisaks abistab ta päevakoristusega ning väiksemate asjaajamistega, et 
teie siinviibimine saaks olema võimalikult mugav.  

Personaalne Spa terapeut 

Elamus, mida pakume Pädaste Spa`s, põhineb kõigi kuue meele 
harmoniseerimisel. Teile pühendunud personaalne Spa ja jooga terapeut 
võimaldab Teil, Teie perel või sõpradel lõõgastuda ja nautida rahu, 
loodust ja hinge, mille poolest Pädaste Mõis tuntud on. Kogu Spa koos 
personaalse Spa ja jooga terapeudiga on ainult Teie päralt ning Spa 
menüüst saate valida kuni 6 hoolitsust päevas. Spa terapeut on saadaval 
isiklikeks konsultatsioonideks ning teeb kõik selleks, et Teie külastus 
saaks olema erakordne kogemus! 

Lisateenused, mida nautida ööbides Pädastes 

• Nautige muretut puhkust Chalet Girl teenusega 
• Hellitage ja hoolitsege oma sisemise mina eest personaalse Spa ja 

jooga terapeudiga 
• Kogege hobusega ratsutades Muhu iidseid kultuuriradu 
• Uudistage koos giidiga Muhu ja Saaremaa vaatamisväärsusi 
• Avastage heinamaid ja metsi loodusretkel koos giidiga 
• Oma sisemise lapse saate vabaks lasta Muhu seikluspargis 
• Avastage jalgrattaga Pädaste ümbrust

Privaatse talumaja broneeringu soovi korral palume Teil võtta ühendust meie 
Guest Relations Manageriga – info@padaste.ee 
  
Teeme kõik selleks, et leida Teie soovidele parim lahendus!

Täiendav informatsioon 

http://www.padaste.ee/padaste-private-farm-house-2021-details-ee/
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