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Jurna Turismitalu  
 

Üle saja aasta tagasi ehitatud ja nüüdseks põhjalikult renoveeritud Jurna Turismitalu 
asub 5 km kaugusel Kuressaare kesklinnast. Suurepärane peatuskoht  
Saaremaa avastamiseks  ja Kuressaares toimuvatel üritustel osalemiseks. 
 
Eesti Maaturismi organisatsiooni poolt on talule omistatudmaksimaalsed tärnid - 3 
rukkilille. Suurt õueala ümbritsevad kiviaiad, majadel on roogkatused. Vaikne ja 
turvaline. Majutuskohti 18, maksimaalselt kuni 28-le inimesele. Talu aias on 
grillimisvõimalused, peamajas on kamin. Meil õõbivatel klientidele aitame kaasa 
jalgratta ja auto rentimisel. Koolitusruum kuni 20 inimesele. 
 
2008.a. avatud 18 rajaga suurepärasele golfiväljakule Kuressaare äärelinnas on meie 
talust 8 km.  Vaid 1 km kauguselt talust algab jalgrattatee, mis kulgeb ümber 
Kuressaare. Korraldame jahiretki ulukitele ja lindudele. 
                                                               

 
 

Jurna puhkemajas on kohad 18-28 inimestele, tuba seminaridele 20 külalisele, 
toitlustamine siseruumides 40 inimesele ja väljas 70 inimesele. 
Jurna puhkemajas pakutakse piknikute toitlustamist kuni 100 inimesele. 
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Majutuse hinnad aastaks 2017/2018 
 

  Majutus peahoones:                                                                      € /ööpäev 

 
• 2-ne tuba ja hommikusöök rootsi lauas (01.06-31.10)                   

47.00 

 
• 1-ne tuba ja hommikusöök rootsi lauas                   

35.00 

 
• Üksinda kaheses toas 

40.00 

 
• Lisavoodi 

18.00 

 
• Lapsed alla 12 eluaasta 

20.00 

 
Kõikides tubades on wc, soe ja külm vesi. 
 
Kaks dušširuumi koridoris. 

 2 in.70.00 

• Peretuba (maksim. 2+3, külmutuskapp, wc, dušš) 3 in.90.00 

 4 in.110.00 

 5 in.130.00 

Kõik toad asuvad 2 korrusel. 

 
Peamajas asub kamin. 
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                              Majutus puhkemajas (30 m peahoonest)  

• Sviit & hommikusöök rootsi lauas. 2 

in.100.00 

2 magamistuba, elutuba, külmutuskapp, veekeetja, 2 wc-d, dušš, põrandaküte. Vaata 3 

in.120.00 

Sobilik 4 inimesele. 4 

in.140.00 

Maksimaalselt 8-le inimesele. 5 

in.160.00 

                        

                                            

 

                              Junior suite & hommikusöök rootsi lauas  

Tuba /35 m²/, kaks wc-d, dušš, põrandaküte. 2 in.90.00 

Sobilik perele Maksimaalselt (2 täiskasvanut + 2 laps) 3 in.110.00 

Veranda, miniköök, külmkapp. 4 in.130.00 

Kaldtee ratastooli jaoks.  

Asub esimesel korrusel. 
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                                                    Puhkemaja  

Kasutuses 01.06 - 31.10 2 in. 70.00 

A- Peretuba, max. 2+1+1 kohta 3 in. 90.00 

     25m², WC, dušš, külmutuskapp, veekeetja 4 in. 110.00 

B- Peretuba, max. 2+1+1+1 kohta 5 in. 130.00 

     25m², WC, dušš, külmutuskapp, veekeetja 
 

 

 

              

 

                                             

 

Sobiv koht teabepäevade, seminaride ja teiste ürituste korraldamiseks 

 

Ruum kuni 20-le inimesele  

1 tund 

1 päev 

 

Hind sisaldab: 

 

 

 

 

 

20.00 EUR 

100.00 EUR 

 

TV ja video 

ekraan 

pabertahvel 

 

WiFi - traadita internet 

Lisatasu eest: 
kohvi & suupisted 

lõuna & õhtusöök 

karastusjoogid 

3.00 EUR/in 

12.00-20.00 EUR/in 

1.50 EUR/pudel 
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                                                     Eripakkumine  
                          Pakume täisteenindust järgmiste ürituste läbiviimisel: 

 

1. Ärikohtumised 
(lõuna- ja õhtusöögid) 

Kuni 25 inimest (sees) Hind vastavalt tellimusele 

  
  

2. Juubelid jt. peod 
a) siseruumides  

Kuni 30 inimest (sees) Alates 30.00 € üks inimene 
+ teenindus 

  
  

b) talu aias 
Kuni 60 inimest  
01.06 - 31.08 

Alates 35.00 € üks inimene 
+teenindus 
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Viimastel aastatel külastas Jurna puhkemajat mitmed erinevad külalised. 
 

      
 
 

          
 

Jurna puhkemajas pakutakse loodusõpureid loodusõpradele 
 

 
 

Estonian Nature Toursil on pikaajaline linnu- ja loodusretkede korraldamise 
kogemus. Pakume mitmel pool Eestis vapustavaid looduselamusi nii eestlastele kui 

välismaalastele. Märtsis-aprillis on õige aeg vaadelda hallhülgeid ning Euroopa 
ohustatuimat linnuliiki - kirjuhahka, maikuu pakub linnu- ja loomaelamusi nii varastel 
hommikutundidel kui õhtuloojangu eel. Juunis-juulis muutub Eestimaa orhideede ja 

liblikate paradiisiks, september-oktoober on aeg, kus põldudel ja lahesoppides 
peatub tuhandeid rändele asunud sookurgi. Meie retked toimuvad ettetellimisel ja 

neid juhendavad professionaalsed loodusetundjad. Saagem tuttavaks 
metsakanadega, Linnukevad Matsalus, Karu- ja kopravaatlus, ööhääled roostikus, 

Roostikuromantika, Muinasjutulised orhideed, Värviline Osmussaar, Taimed 
ravivad..., Kured läinud, kurjad ilmad..., Saladuslik seeneriik jpt. Saaremaale minnes 

või mandrile tulles luba endale vahepalaks kanuumatk või paadisõit Matsalu 
roostikus või põika läbi Lihula linnusemäelt! 

 
Küsi pakkumist! E-mail: info@naturetours.ee 

Lisainfo: www.naturetours.ee 
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Jahi võimalustest lindudele ja ulukitele Saaremaal  

     

Jurna Turismitalu Saaremaal, koostöös kohalike jahisektsioonidega on juba 13 
aastat võõrustanud jahimehi Itaaliast, Austriast, Soomest, Norrast Saksamaalt, 

Rootsist Taanist jm. 
 

Peamiseks objektiks, keda Saaremaale jahtima tullakse, on metssiga, kelle 
jahihooaeg on 1.juunist - 28.veebruarini. Samuti on väga populaarne linnujaht 

(hani,part), mis kestab 20.augustist kuni 30.novembrini. Hanejaht sisemaal 
toimub hommukul ja õhtul, jaht rannikul võib toimuda kogu päeva ulatuses. 

Lastud linnud jäävad jahimehele.  
 

Jahipidamise ajad : 
 

          1.Metskits-sokk 1.06 - 30.09 
        2.Metskits, tall 1.09 - 30.11 

3.Põder 15.09 - 15.12 
    4.Metssiga 01.06 - 28.02 

  5.Punahirv 1.09 - 31.01 
 

Linnujaht  
Part 20.08 - 30.11 
Hani 10.09 - 30.11  

 

 
 

Soovitavaks paketi pikkuseks loeme neljapäevast pühapäevani, seega 2 
jahipäeva, millest reede on linnu- või tornijaht ja laupäeval ajujaht. 

Jahi pikkuse osas on võimalikud kõik variandid ja need eeldavad eraldi 
kokkuleppeid.  



 
Minimum 4, maksimum 16 jahimeest 

Võimalik tellida ekstra minibuss Tallinn - Saaremaa - Tallinn 
 

Vajalikud dokumendid  
 

Jahile tulijad peavad saatma jahikorraldajale hiljemalt 15 päeva enne jahi algust 
koopiad jahitunnistusest ja suuruluki laskmise loast.  

e-mailile:jurna@saaremaa.ee   
 

Iga jahimees peab tulema jahile oma relva /relvadega!   
 

 

Aktiivseks puhkuseks vahendame 
 

1. Golf Golfiväljak asub 8 km kaugusel meist 

  
 

2. Laevasõitu merel Kuni 12 inimest 

  
 

3. Abruka ja Vilsandi saare külastust   

  
 

4. Jahilaskmist Tiir asub 8 km kaugusel 
 

  
 
Jurna Puhkekeskus on suurepärane koht kogu aasta külastamiseks. Talvel on siin on väga ilus. 
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                                           Kuidas saab Tallinnast Saaremaale? 

Autobussiga: 
 

 www.tpilet.ee 

Lennukiga: 
 

 www.saartelennuliinid.ee 

 

  

  

  

                Sõiduautoga 226 km 
 

Praamigraafik 
www.praamid.ee 
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Eesti hommikusöök Mati Tarvisilt 
 

Projekti video 
M & M projekti Facebook lehel 

 
https://www.facebook.com/pg/Mindsintomatters/videos/?ref=page_internal 
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Ametlik teave 
 

Tarvise Turism OÜ 
Jurna Turismitalu - Jurna Puhkekeskus 

 

 
 

Aadress: 
Upa küla, 93857, Kaarma vald, Saaremaa, Estonia 

 
E-kiri: 

jurna@saaremaa.ee 
 

Weebileht: 
http://www.saaremaa.ee/jurna/ 

 
Tel. +372 452 1919;  

+372 527 0700 
Faks +372 45 21 920 
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• Jurna Puhkemaja on perefirma. 
• 2-5 töötajat (sõltub grupi suurusest). 

 
 

 
Kontaktisikud: 

Mati and Airi Tarvis 
 
 
 

 
           

                                Eesti People to People liiged Jurna talus koos Mati Tarvisiga.  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Äri raamat on koostatud Eesti People to People mittetulundusühingu toetusel. 
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