
PÕLTSAMAA LOSS KUTSUB KÜLLA!
PÕLTSAMAA MUUSEUM
JA TURISMIINFOPUNKT

Ekspositsioon – Põltsamaa lossi ja piirkonna
ajalugu. Giiditeenus lossihoovis ja kogu
piirkonnas viies keeles (eesti, vene, soome,
saksa ja inglise).

Täispilet 2 eur/in
Sooduspilet 1 eur/in
Giiditeenus 25 eur/h

Kohalike veinide degusteerimine Põltsamaa
juustuga. Ekspositsioon – toidutootmine
Põltsamaal, sh maailma esimene kosmosetoit.

Degusteerimine:
3 veini: 3.50 eur/in

5 veini: 4 eur/in
Muuseumituba tasuta

Käsitööpood – rahvuslikud ja unikaalsed
tooted. Võimalus tellida tööde tutvustust ja
kangakudumise õpituba, hinnad kokkuleppel.

Koja külastus tasuta

15. mai – 15. sept E-P 10-18
16. sept – 14. mai E-L 10-16

+372 529 3307
+372 775 1390

muuseum@poltsamaa.ee
muuseum.visitpoltsamaa.com

PÕLTSAMAA VEINIKELDER JA TOIDUMUUSEUM mai-okt E-P 10-18

+372 5855 6299 
veinikelder@orkla.ee

www.felix.ee

Koja külastus tasutaKäsitöö- ja disainipood. Müügil autorilooming
ja perenaise maitse järgi valitud armsad
asjad. Võimalus tellida tööde tutvustust,
hinnad kokkuleppel.

KATRE ARULA MEISTRIKODA

+372 551 3147
katre.arula@gmail.com

www.katrearula.com

KERSTI KANGRUKODA Ettetellimisel

+372 515 6980
kerstipook@gmail.com

puuhabe.weebly.com

Pilet 1 eur/in
Töötuba al 3 eur/in

Kesk-Eesti kunstigalerii – iga kuu uus näitus.
Kunstikeskuses kunstitoodete müük, savi- ja
klaasikojas töötoad ettetellimisel:
- savist eseme valmistamine
- klaasikildudest ehte sulatamine
- tassi/taldriku või rätiku/salli maalimine                              
- lõuendile maalimine
- loovuse töötuba
- naela/risti tagumine sepapajas

KUNSTIKESKUS JA GALERII pART E-N 12-18, R-P 12-16

+372 5192 5845 
ethel@kunstikool.ee

www.kunstikool.ee

mai-aug E-P 10-18 | muul ajal ettetellimisel

Infopunktis tasuta trükised Põltsamaa ja kogu
Eesti kohta. Müügil suveniirid: magnetid,
raamatud, postkaardid, ehted jpm.

turism@poltsamaa.ee
visitpoltsamaa.com

http://muuseum.visitpoltsamaa.com/
https://www.felix.ee/ettevottest/poltsamaa-veinikelder/
http://www.katrearula.com/
http://puuhabe.weebly.com/
http://www.kunstikool.ee/
http://visitpoltsamaa.com/
http://facebook.com/visitpoltsamaa
http://instagram.com/visitpoltsamaa
http://facebook.com/KatreArulaMeistrikoda
http://instagram.com/katre_arula_meistrikoda
https://www.facebook.com/P%C3%B5ltsamaa-Kunstikool-277220838961081/
https://www.facebook.com/Puuhabe/


25 IN KOOSNEVA GRUPI
PUHUL 1 IN MAKSUMUS:

14 EUROT

NÄIDISKÜLASTUS

Muuseumipilet |
Giidiga ekskursioon 1 tund |

5 veini degustatsioon |
Töötuba |

Galerii / kunstikeskuse külastus |
Kiriku külastus |

Toidumuuseum |

SISALDAB:

www.visitpoltsamaa.com
turism@poltsamaa.ee

www.poltsamaaloss.ee
loss@poltsamaa.ee

2 eurot
1 euro
4 eurot
6 eurot
1 euro
Vaba annetus
Tasuta

+ toitlustamine
kokkuleppel

VÄRKSTUBA

Kohaliku käsitöö väljapanek. Töötoad
ettetellimisel:
- külmkapimagneti töötuba
- šokolaadikaardi töötuba
- purgi või küünla kaunistamine salvrätitehnikas

Toa külastus tasuta
Töötuba al  6 eur/in

Ajaloohõnguline restoran. Gruppide
toitlustamine. Ruumide rent tähtpäevadeks.

Menüü
kokkuleppel

E-L 10-15

PÕLTSAMAA KÄSITÖÖSELTSI VÄRKSTUBA Ettetellimisel

+372 5561 2312 
anneytt@hot.ee

Kaunis sisustus Tartu Ülikooli kirikust.
Pööratavate maalidega altar.
D. Hoffmanni vitraažaknad. 

PÕLTSAMAA NIGULISTE KIRIK juuni-aug K-L 10-15 | muul ajal ettetellimisel

+372 5663 9993  
poltsamaa@eelk.ee

Sissepääs
vaba annetus

LOSSIRESTORAN KONVENT Ettetellimisel

+372 522 2584 
loss@poltsamaa.ee

Lossihoov on avatud:
15. mai – 15. sept E-P 10-18
16. sept – 14. mai E-L 10-16
Muul ajal ettetellimisel
 
Hoovi külastamine on tasuta
Võimalus oma piknikku pidada

http://www.visitpoltsamaa.com/
http://www.poltsamaaloss.ee/
https://www.facebook.com/PoltsamaaKasitooselts
https://www.facebook.com/lossirestorankonvent/

