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Tere tulemast Hiiumaale, Põhja Tooma majutusse! 
 

Põhja Tooma alustas külaliste vastuvõtmist ja majutusteenuse pakkumist 2016. aastal. 

Hetkel on majutuses kuus eraldi puhkemaja ning kokku 30 majutuskohta. Kolm maja on kõigi 

mugavustega, kolm väiksemat on lihtsamad kämpingu tüüpi majakesed, mis kasutavad ühist köögi- 

ja pesemisruumi. 

Külalistele on kasutada lõkkeplats ja grill, liivane võrkpalliplats ja eraldi jalgpalliala, lastele batuut, 

mänguväljak ja tõukerataste kasutamise võimalus. Jalutuskäigu kaugusel on liivane mererand ja 

Suursadama kalasadam. Mugavamaks liiklemiseks ja Hiiumaa avastamiseks rendime jalgrattaid ja 

sõiduautot. 

Pakume soovijatele hommikusööki, mille palume broneerida eelmisel õhtul. 

Meil on müügil valik jooke, snäkke, jäätiseid ja suveniire. 

 

VASTUVÕTU INFO 

 

Majutusse sisse registreerimine alates kell 15.00, palume täita vastuvõtus külastajakaart. 

Majutusse välja registreerimine hiljemalt kell 12.00, palume võtmed tuua vastuvõttu.  

Vastuvõtt 24 h  

Info telefonil +372 50 78 477 või +372 51 42 524 

 

PARKIMINE 

 

Külalistele tasuta valgustatud, avar  ja turvaline parkla või parkimine puhkemaja kõrval. 

 

WIFI  

Majutuse territooriumil levib tasuta wifi. Kasutajatunnuse ja parooli saab vastuvõtust.  

Palun suuremahulisi pilte, filme ja videosid mitte ülesse ja/või alla laadida, sest andmemaht on 

piiratud.  

 

MAKSEVAHENDID 

 

Puhkuse ajal lisanduva jooksva arve saab tasuda majutusest lahkudes sularahas või ülekandega 

kohapeal.  

Kaardimakse võimalus puudub. 

 

HOMMIKUSÖÖK 

 

Pakume kodust hommikusööki vastavalt teie soovile kella 9-10ni.  

Hommikusöögi hind 7.- € inimene. 

Palume soovist ette teatada eelneval õhtul enne kella 20.00. 

Iseseisvalt söögi valmistamiseks ja einestamiseks võib kasutada Köögimaja, mis on varustatud 

vajalike nõude ja köögitehnikaga. 
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LÕUNA- JA ÕHTUSÖÖK 

 

Lõuna- või õhtusööki on võimalik tellida kohapeale catering teenusega (küsi infot) või külastada 

Suursadamas Ungru restot (500 m jalutuskäigu kaugusel). Avatud kella 12 kuni 22.00.  

Soovi korral võib paluda vastuvõtus eelnevalt laud broneerida. 

Vastuvõtus on müügil valik jooke, snäkke ja jäätiseid (hinnakiri info lõpus). 

 

SAUNA KASUTAMINE 

 

Eheda puuküttega sauna (mahutavus kuni 6 inimest korraga) palume eelnevalt broneerida. Palume 

puhkemajast kaasa võtta saunalina ja isiklikud pesemisvahendid. 

Sauna kasutamine 3 h / 50.- €, 4-6 h / 100.- €, gruppidele kokkuleppehind. NB! Aroomide ja 

jookide viskamine kerisele on keelatud. 

Värske kase saunaviha kasutamine 5.- € (tellimisel).  

Sauna juurde saab tellida külma karastavat jooki ning suupisteid. 

 

Ratastel rannasauna saab rentida valides aja, koha ja seltskonna, mahutab kuni 6 in. 

Meie toome ratastel rannasauna kohale – Sina naudid vaadet ja mõnusaid saunarituaale.  

12h – 90.- €, + transport asukohani 1,20 km  

(10 km raadiuses Suuresadama rannas transport TASUTA) 

24h – 120.- €, + transport asukohani 1,20 km 

(10 km raadiuses Suuresadama rannas transport TASUTA) 

Lisapäev 60.- € 

Hind sisaldab: veepaak leili viskamiseks 30 l, küttepuud 30 cm 40 l, saunamütsid, istumisalused 

saunakoristus  

Lisavõimalus: ühendada välidušš 10.- € 

 

KÜMBLUSTÜNNI KASUTAMINE 

 

Tõeliseks lõõgastuseks rendime kümblustünni kuuele inimesele. Kümblustünn on täidetud 

mereveega, mis on looduslik ravim, sest selles sisalduvad vitamiinid, mineraalid ja aminohapped 

tagavad tugeva immuunsüsteemi ja aitavad üldist tervist parandada.  

Hind 50.- € kütmine. 

Sauna juurde saab tellida külma karastavat jooki ning suupisteid. 

 

ÜHISKASUTATAVAD RUUMID 

 

Köögimaja 

Köögimajas saavad kõik puhkajad valmistada toitu, kasutada köögitehnikat ja külmkappi. 

Köögimajas saab einestada 4 inimest, lisaks on einestamiskohad väljas terrassil. 

 

WC- ja pesemisvõimalused 

Kämpingutes ööbijad saavad kasutada dušši ja wc-d ühiskasutatavas saunamajas. 

Köögimaja, saun, dušš ja wc jäta peale kasutamist korda, et ka teistel oleks mugav neid ruume 

pärast kasutada (pese nõud ja tasapinnad, korista enda järelt). 
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VABA AEG 

 

Pakume imelisi võimalusi aktiivseks puhkamiseks. Meid ümbritsevad meri, matka- ja jalgrattarajad. 

Külalistele on kasutamiseks liivane võrkpalliplats ja eraldi jalgpalliala, lastele batuut, mänguväljak 

ja tõukerataste kasutamise võimalus. Mänguplatsil ja batuudil mängivad lapsed peavad olema 

täiskasvanute järelevalve all! 

Konverentsi, seminari, koolituse korraldamiseks saab rentida projektorit, ekraani ja helisüsteemi. 

Meid ümbritsevad matka- ja jalgrattarajad.  

Jalgrattarent  12.- € päev (KROSS, TREK, Classic), lastele tõukerattad tasuta; 

Rendiauto 30.- € päev, lisandub kütus sõidetud km eest. 

Mänguplatsil ja batuudil mängivad lapsed peavad olema täiskasvanute järelvalve all.  

 

LÕKKEPLATSI JA GRILLIDE KASUTAMINE 

 

Lõkkeplats on kõigile külastajatele sobiva ilmaga vabalt kasutatav, kuid soovist anna teada 

vastuvõttu.   

Grillid olemas eraldi iga puhkemaja juures või lõkkeplatsi ääres. Neid võib vabalt liigutada jälgides 

tuleohutuse reegleid. Grillimisvahendite puudumisel küsi abi vastuvõtust. 

Grillimiseks komplekt (1 kott grillsütt, 1 süütevedelik, tikud) 5.- € 

 

LEMMIKLOOMAD 

 

Teavita meid, kui oled kaasa võtnud lemmiklooma. Looma hea käitumise eest vastutab tema 

peremees. Lubatud ei ole teiste külastajate häirimine, looma järelvalveta jätmine ning tubade ja 

territooriumi rikkumine/reostamine.  

Lemmiklooma hoiu kohta küsi infot vastuvõtust. 

Lemmiklooma järgne koristustasu puhkemajas on 10.- € looma eest. 

 

Küsi vastuvõtust:  

• info giidide ja ekskursioonide kohta; 

• matkaradasid ja rattateede kaarti, matkajuht „Ringreis ümber Hiiumaa“! 

• transfeeri teenust. 

Kui sulle ka meie juures meeldis, siis kirjuta oma mälestus meie külalisteraamatusse!  

Aitäh! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

KODUKORD  

PÕHJA TOOMA MAJUTUSES 

• Käitu heaperemehelikult Põhja Tooma majutuse territooriumi ja vara suhtes. Suitsukonide ja 

prahi maha loopimine on keelatud. 

• Meie puhkemajade siseruumides on suitsetamine keelatud. Suitsetamiseks on puhkemajade 

terrassil vastavad tuhatoosid või selleks ettenähtud varjualune lõkkeplatsi kõrval. 

 

NB! Majutusel on õigus kodukorra reeglite rikkumise eest määrata trahv kuni 150.- € 

ning loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest. 

 

• Hea tava kohaselt on liigne alkoholitarbimine keelatud. 

• Majast lahkudes lülitage välja valgustus ja eemaldage elektrilised seadmed vooluvõrgust. 

• Puhkemaja ruumid ja territoorium tuleb tagastada samas seisukorras, kui need olid sisse 

registreerimisel. 

• Puhkemajade vara kahjustamise või lõhkumise eest on õigus nõuda kahjutasu (vastavalt 

hinnakirjale) või selle asendamist samaväärse tootega, millele lisanduvad kahju 

kõrvaldamisega seotud kulud. 

• Puhkemajade siseruumides palume mitte käia välisjalanõudes. 

• Puhkemajadest esemete, tehnika, nõude jne loata välja viimine, ümber paigutamine ja 

mittesihtotstarbeline kasutamine on keelatud. 

• Võtmete kaotamise või mitte tagastamise eest on majutuse esindajal õigus nõuda külastajalt 

lukkude vahetamise tasu 150 eurot. 

• Puhkemajas ja territooriumil ei või viibida rohkem inimesi, kui sisse registreeritud või kui ei 

ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. 

• Puhkemajadesse jäätud isiklike esemete eest majutus ei vastuta, kui maja võti on antud 

külalise kasutusse. Leitud esemed säilitatakse kuni üks kuu alates esemete leidmise päevast. 

Unustatud asjade järgi saatmise kulud tasub asjade omanik. 

• Hea tava kohaselt kehtib majutuses öörahu alates 00.00 kuni 6.00.  

Palume viisakalt teisi külastajaid mitte häirida.  

• Naabrite ja teiste külaelanike segamine, nende maal viibimine või vara rikkumine on 

keelatud. 

• Lõkke tegemine ja õueküünalde põletamine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohas ja 

vastavalt ilmastukuolude võimalustele. Eelnevalt kooskõlasta vastuvõtus. 

• Puhkekeskuse territoorimil viibijatel on kohustus järgida Eesti Vabariigi 

seadusandlust, Põhja Tooma majutuse kodukorda ja esindaja nõudmisi ning 

korraldusi. 

 

TULEKAHJU KORRAL 

 

• Teatage koheselt juhtunust vastuvõttu telefonil +372 5142524 või +372 5078477 

• Riiklik hädaabi number 112 

• Säilitage rahu ja vältige paanikat.  

• Võimalusel sulgege aknad ja uksed ning väljuge toast. 

• Täitke vastuvõtu ja päästeameti korraldusi. 


