
Ettevõtte nimi
Sibulatee

liige Valdkond Tooted/teenused Hinnad
Millises Sibulatee

piirkonna asud

Kontaktiva
ba teenus

ka?

Kui pakud
kontaktivaba

teenust/toodet, siis
mis millal?

Saatmine
paki-

automaati? Kontakt Koduleht

Mesi tare kodumaja
Puhkemaja rent,
paadirent, toitlustus

Vobla, ivantšai, suitsukala (toitlustamise
valdkonnas)
Paadirent
Puhkemaja rent pikaajaline

vobla 12€ purk;
ivantšai 3€ pakk, 5€ purk
paadirent al 40€ päev
puhkemaja rent - hind sõltub
ajavahemikust. Varnja jah

vastavalt
tellimustele jah info@mesitare.ee www.mesitare.ee

Vigurid OÜ Toitlustus
Valmistame torte, kooke, kringleid, pirukaid,
leiba, saia

Pirukad 0.80-1€
Tordid 17€/kg
Kringlid 10-12€/kg

Asume Kallaste-
Tartu mnt ääres
Pusi bussijaamas jah

vastavalt kliendi
soovile

pigem
mitte

Vigurdajad@gmail.com
5120640 www.vigurdajad.ee

RebaSte Linnutalu OÜ Toit
Vutimuna, suitsutatud ja marineeritud vutimuna
(tellimisel) täpsem info - FB RebaSte Linnutalu Kokora jah

Tartusse igal reedel,
Sibulateel
kokkuleppel jah  svetlana.stepanova@mail.ee http://www.fb.com/RebaSte-Linnutalu-1942709762477647/

Alatskivi Mõisamaitsed
OÜ Toidutootmine

Kohalikust toorainest valmistatud käsitööveinid,
kasemahl, teesegud.
Veinide degustatsioonid.

vein 10-12 eur/pudel, e-pood kodulehel
www.alatskivimaitsed.ee Alatskivi alevik jah

ette helistades
ootab pakk kodupoe
õues jah

info@alatskivimaitsed.ee
57400987 www.alatskivimaitsed.ee

Soorebase Talu OÜ Mesindus Mesi, vaha, vahakangad, küünlad e-pood asub www.soorebase.ee Mustametsa küla jah
jah, ette helistades
talu juures jah juta@soorebase.ee www.soorebase.ee

Anna Cafe (FIE Larissa
Prokopõšina) Toitlustus

Catering. Ettetellimisel kringlid, tordid, pirukad
jne. 5-15€ Võidu 57, Kallaste jah

vastavalt kliendi
soovile ei

anna.prokoposhina@gmail.com;
55690051 www.fb.com/annabedbreakfast/

TriinuFoto OÜ Fotograafia Perepildid, paaripildid, portreed, pulmad Www.triinufoto.com/HINNAKIRI Alatskivi--Kõdesi jah
vastavalt
kokkuleppele ei

Triinsoot@gmail.com /
56940661 www.triinufoto.com

mtü Celadon (Lossi
keraamika) Keraamika

Keraamika müük. Õpitoad, koolitused.
Tellimustööd

Alates 3€. Näiteks peeker või tass 12€,
teekannud 25-50€, suhkrutoos 25€.
Töötoad 15€ osaleja. Alatskivi Lossis jah

vastavalt kliendi
soovile jah

telltanel00@gmail.com
56669584 www.alatskiviloss.ee/savikoda

Vara Savikoda
Tarbekunst ja
meelelahutus Kõrgkuumuskeraamika ja õpitoad 5- kuni 50€ Vara küla jah

vastavalt kliendi
soovile jah

monikazirkel@gmail.com,
tel.5136256 www.fb.com/Vara-Savikoja-keraamika-102839461274618/

Peipsimaa
Külastuskeskus (MTÜ
Piiri Peal) Käsitöö

Kohapeal trükitud kangad, neist tooted (rätid,
põlled, särgid, seelikud, t-särgid, linikud, padjad,
jne.) Vanausuliste kultuuri tutvustavaid
raamatud, kalendrid ja muusika.

Linikud, rätid, t-särgid alates 18 eurot.
Raamatud alates 10 eurot. Kolkja jah

vastavalt kliendi
soovile jah

info@peipsimaa.ee, +372
56639398 www.peipsimaa.ee

Juta Vahi Vikerkaare
talu Massaaž Massaaž 15€ 30min, 20€ 45min jne Alatskivi, Lossi 4 ei

vahijuta@gmail.com,
5229639 või FB

Korstnapühkimine OÜ
Korstnapühkimine,
pottsepatööd

Lõõride ja kütteseadmete puhastus, katkisete
kütteseadmete parandus. Annan ametliku akti
teostatud tööde kohta.

Hinnad sõltuvad töömahust ja
kütteseadme korrasolekust. Saab anda
hinnangu konsultatsiooni teel.

Terve Sibulatee
piirkonnas jah

kokkuleppel
kliendiga

Marko Mesi 58050201,
info@korstnapuhkimine.ee www.fb.com/Korstnapühkimine-OÜ-107482979331033/

OÜ Pirkle (Kargaja kuke
saunad) Saunateenus

Saunateenus (suitsusaun, soomesaun) koos
puhkeruumiga max 10-12 inimest, 5 tundi.
Töötoad min. 6 inimest: kehakoorija
valmistamine, saunaviha meisterdamine

Hinnad vastavalt paketile või
kokkuleppel(190€- 350€); töötoad 4-6€
osaleja

Vanaussaia küla,
Kauri ei ei

tarmokukk64@gmail.com
5277894 Kargaja Kuke saun

Piret Pihtjõe
Kogemus-
nõustamine

Kuidas elada õnnelikult. Töö ja karjääri muutuste
planeerimine. Stressiga hakkamasaamine.
Toimetulek üksikvanema, raske teismelise,
läbipõlemise, töötuse jt elukriiside ning leinaga Praktika ajal tasuta Igal pool Jah

Telefoninõustamine,
vajadusel kohtumine
looduses

piret.pihtjoe@gmail.com
5049835

http://www.kalmukujundus.eu
/kriis-on-liikumapanev-joud

TOIT, TOITLUSTUS

LOOMEMAJANDUS

MUUD TEENUSED

SIBULATEE PIIRKONNA ETTEVÕTTED



Sinu aednik OÜ Aiandus

Aiakujundus ideest teostuseni. Kalmude
kujundamine, haljastamine ja hooldamine.
Viljapuude lõikamine. Puude langetamine.
Püsitaimede paljundamine. Koolitused.
Konsultatsioon. Puittaimede inventeerimine,
järelevalve, eksperthinnang.

Palun pöörduda piret.pihtjoe@gmail.com
või 5049835 konkreetse teenuse sooviga igal pool jah jah

piret.pihtjoe@gmail.com
5049835

http://www.õunapuu.eu
http://www.kalmukujundus.eu

MTÜ Mõtteruum

Koolitustalu
Sibulateel -
koolitused,
meeskonnatreening
ud, coaching

Miku talu MÕTTERUUM on koht meeskonnale
koosoleku, ajurünnaku, koolituse, meeskonna
coachingu vms läbiviimiseks. Võimalused
grillimiseks, pikniku pidamiseks.
Võimalus tellida ARENGUAGENTUUR koolitusi ja
meeskonnatreeninguid. Küsi lisainfot Savastvere küla jah

vastavalt kliendi
soovile

524 7575
info@arenguagentuur.com https://arenguagentuur.com/motteruum/

OÜ Magasiait Kaubandus

Käsitöö, suveniirid, kunst;  "keerutuba"
vähekasutatud riiete ja jalanõudega. Kevadel
seemned. Maikuust roosid, muld, komposti ja
kanasõnnik.

Roosid 12 eur/tk, seemned hinna 0,5 - 4€.
Vt koduleht Alatskivi alevik ei jah

tel 734 4980,
magasiait@hot.ee,
Facebook(messenger) https://magasiait.ee/

OÜ Norvert Tekstiil Padjad, tekid, madratsid, voodipesu, rätikud
alates 2€ kuni 100€, hinnad FB lehel
fotode juures Pala jah

vastavalt kliendi
soovile jah ounorvert@gmail.com www.fb.com/OÜ-Norvert-1143372292395220/

Ratsepphandmade
Tekstiiltooted
beebidele

Beebi pesad, nukupesad, tekid, padjad, lutiketid,
närimisrõngad, voodipehmendused jt vt FB leht

Tagumaa,
Kubjaniidu talu jah

vastavalt kliendi
soovile jah ylle.alla@mail.ee www.fb.com/RatseppHandmade/

MUUD TOOTED


