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Baltic Luxury
eksklusiivsed elamused
Baltic Luxury on loonud unikaalsete ja unustamatute elamuste portfelli, mis muudavad teie reisikogemuse või erilise 
elusündmuse erakordseks. Ettevõtte asutajad ja omanikud Erika Sõstra ja Jana Busch omavad pikaajalist kogemust 
privaatsete luksusreiside korraldamises nii Eestis kui mujal maailmas. Selles kataloogis on nad ette valmistanud 
elamuslikud retked põhjamaisesse loodusesse, põnevad sissevaated UNESCO maailmapärandi paikadesse ja erilistesse 
sihtkohtadesse Baltikumis. Detailselt ettevalmistatud elamusretked ja -sündmused on sujuvalt kombineeritud 
kõrgetasemelise kunsti, disaini ning muusikaga, teele jäävad alati isikupärased majutuspaigad ja naudinguid pakkuvad 
söögikohad.  

Sihtkohad ja partnerid
Baltic Luxury töötab hoolikalt valitud partneritega Eestis, Lätis ja Leedus, samuti naaberriikides Venemaal ja Soomes. 
Skandinaavia ja Põhjamaade reisideks teeb Baltic Luxury koostööd Islandi partnerettevõttega Nordic Luxury, mis on 
spetsialiseerunud Islandi, Gröönimaa, Norra, Taani, Rootsi ja Fääri saarte elamuslike reiside korraldamisele. 
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Baltic Luxury / Bespoke Experiences 

Baltic Luxury on ette valmistanud 
erinevad ainulaadsed elamused
Kontseptsioonid on loodud ülima hoolega ja isiklike kogemuste 
põhjal. Iga elamus valmistatakse ette klientide personaalsetest 
ootustest ja soovidest lähtudes.  

Põhjamaise looduse elamused 
UNESCO maailmapärandi elamused
Eriliste paikade autentsed elamused
Kunsti-, disaini- ja muusikaelamused
Eriliste sündmuste elamused
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Põhjamaise looduse elamused 
Baltic Luxury hoolikalt valitud personaalsed retked viivad teid puutumata põhjala loodusesse. Baltimaad on loodusesõprade 
unelm. Siin kohtub maa merega, tulemuseks sajad kilomeetrid privaatseid randasid, bonsaiparke meenutavad rabad on 
põimitud ürgmetsade, põldude, jõgede ja järvedega. Läbi kõikide aastaaegade on olemas võimalused loodusvaatlusteks. 
Karuvaatlus ja händkaku vaatlus on vaid mõned näited põnevatest ja erakordsetest elamustest, mida kogeda.  

Looduse nautimiseks ja avastamiseks on suurepärased võimalused ka looduse keskele rajatud privaatsetes luksuslikes 
peidupaikades. Valitud stiilsed majutuskohad, mis on loodud autentsuse ja hedonismi kogemiseks käsikäes, on Baltic Luxury 
elamuste portfellis. 

Baltic Luxury on ette valmistanud personaalseid elamusi, et nautida 
mitmekesist metsikut Põhjala loodust: 

Händkakuvaatluse elamus loodusfotograaf Sven Začekiga 
Karuvaatluse elamus 
Loodusmatka elamus fotograaf Sven Začekiga 
Loodusesse peidetud majutuspaiga elamus
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Baltic Luxury'l on suur au teha 
koostööd - Sven Začek 

Alates 2021. aasta algusest on meil võimalus teha ainulaadset 
koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti loodusfotograafi 
Sven Začekiga. Lisaks paljudele loodusfotograafia auhindadele 
on Sven Začekit intervjueerinud ajakiri National Geographic 
ning eksponeerinud tema kuulsat händkakkude seeriat 
prestiižika ajakirja esikaanel. Sven Začeki erakordne loodusfo-
tograafia on parim viis tutvustada põhjamaise looduse puhtust, 
Eesti looduse tõelist ilu ning rikkalikku linnu- ja loomariiki. Sven 
Začeki unikaalset loodusfotograafiat saate nautida meie 
kataloogis, veebilehel ja sotsiaalmeedias. Kui mõni töö väga 
hinge poeb, on seda võimalik tellida fotograafi kodulehelt. 
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Händkaku 
fotomatka 
elamus Sven 
Začekiga
Paljudes kultuurides on öökullidega seotud mitmeid 
traditsioone, mõnede arvates on tegu väga müstiliste 
lindudega. Nad ilmuvad justkui eikuskilt ja saabuvad täielikus 
vaikuses, ehkki nad on üsna suured olendid. Öökulle on ääretult 
keeruline kohata, kui te ei tea täpselt, kust neid otsida. Seetõttu 
on parimaks giidiks sellel retkel kindlasti Sven Začek, kes on 
händkakkude maailma süvenenud juba 16 aastat. Sven teab, 
millisesse laande minna, mida tähele panna ja kuulata. 
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Fotosafarit saab teha ühepäevase reisina või koos ööbimisega 
mõnes erilises kohas - olgu selleks ajalooline mõis või luksuslik 
privaatne peidupaik looduses. Nii on eriline looduse elamus 
veelgi maagilisem.
 
Händkaku vaatluse elamus on kokku pandud eelkõige privaatse-
tele seltskondadele, ideaalis kuni 6 inimest. Elamus on sobiv 
aprillist juunini. 
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Karuvaatluse 
elamus
Baltic Luxury’l on hea meel 
kutsuda teid osa saama ühest 
kõige erilisemast kogemusest, 
mida kaunil Eestimaa loodusel 
pakkuda on. 

Põnev karuvaatluselamus toimub Tallinnast kõigest 150 km 
autosõidu kaugusel, kus metsasügavuses koos 
professionaalse giidiga saate näha ja kogeda meie metsade 
võimsa kiskja – karu – lähedalolekut.



 

Päeva alustame paaritunnise matkaga, mille viib läbi kogenud 
loodusgiid, kes tutvustab taimi, loomi ja muid isendeid. 
Jalutuskäigu ajal kuulete ka täpsemalt karude elust, käitumisest 
ja harjumustest, näiteks talveunest, nende nägemis-, kuulmis- ja 
haistmismeelest. Seejärel jutustab ta aladest, kus karudele 
meeldib elada ning näitab ka läheduses asuvaid puid, millel 
võib selgelt eristada karu küüniste jälgi ning samuti ka 
mõmmikute poolt lõhutud mesitaru. Pärast loodusmatka saate 
lõunat süüa kohalikus kõrtsis.

Õhtu veedate onnist loomi ja loodust vaadeldes. Vaatlusonnid 
on disainitud nii, et igast küljest oleks võimalik näha, mis metsas 
toimub. Onni ees avaneb vaade varjulisele metsale, kus on 
liikumas peamiselt karud, kährikud ja erinevad linnuliigid. 
Majakese tagaküljelt näeb oja ning üleujutatud heinamaad, 
kuhu mõnikord tulevad põdrad ja kitsed soola lakkuma. 
Metssead käivad tihtipeale ojas vett joomas ning ojakallas on 
kobrastele meelispaik einestamiseks. Händkakku võib näha 
hiirejahti pidamas ning taevas ka kaljukotkast tiirutamas. Hea 
õnne korral võib hüti juures isegi hunti ning ilvest kohata!

Onnides saavad fotohuvilised pilti teha läbi klaasi ning võimalus 
on ka avada spetsiaalne fotokotiga varustatud fotoluuk, kust 
saab pildistada oma statiivi pealt. Onni juurde on paigaldatud 
hämar valgus, mis loomi ei häiri, nii et vaadelda on võimalik 
terve öö. 
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Karuvaatlusonnid on oma olemuselt lihtsad. Teie mugavamaks 
looduselamuseks on Baltic Luxury poolt onnides naturaalsed Ellu 
Sallide voodikatted ja ülisoojad Alpaka pleedid, samuti 
piknikukorv hõrkude kohalike maitseelamustega. Karuvaatlusonn 
mahutab kuni 8, kuid mugavamalt kuni 4 inimest.

Järgmisel hommikul, kui olete ärganud koos looduse helidega, 
tuleb giid teile järele. Hommikusöögiks soovitame teie mõnda  
toredat kohalikku kohvikut. Tagasiteeks võite valida kiirtee 
asemel maalilisema raja kaunite mõisate kaudu - Palmse, Vihula ja 
Sagadi.

Karuvaatluse hooaeg on mai algusest oktoobri keskpaigani, 
seejuures kõige põnevam periood mai keskelt juuni alguseni. 



Loodusmatka 
elamus Sven 
Začekiga
Ürgsete metsade matk Lõuna-Eesti kuppelmaastikul 
Haanjas.

Eestimaa loodus on ilus ja ehe. Selle avastamiseks ja 
kogemiseks on Baltic Luxury oma tooteportfelli koondanud 
matkaelamused koostöös Sven Zacekiga - tunnustatud 
loodusfotograafiga. 

Loodusmatkal läbitakse ürgseid metsi reljeefsel maastikul, kus 
saatjaks on metsaliikide linnulaul ja teejuhtideks loomade-
lindude tegevusjäljed ning värvielamuste eest hoolitsevad 
metsataimed.

Loodusmatka raskusaste on keskmine, liigutakse mööda 
metsasihte ja ka kohe otse läbi metsa, kus pinnas on peamiselt 
mineraalne, mitte soine. Matka tempo on mõõdukas, võetakse 
aega põnevate leidude ja avastuste pildistamiseks. Sobivaim 
aeg metsamatka elamuseks on hiliskevad kuni varasügis, matka 
kestus on 4-6 tundi. 
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Lõuna-Eesti rabade ja looduskaitsealade matkad.

Kergema raskusastmega matkad Lõuna-Eesti matkaradedel 
Meenikunno rabas, Luhasoo rabas, Alam-Pedjal Selli-Sillaotsa ja 
Kirna matkaradedel, Endla looduskaitseala matkarajal. 
Nimetatud matkaradadel viivad laudteelõigud läbi rabade ning 
korralikud pinnasteed läbi metsade.

Matkade kestus on kuni 4 tundi ja matka eesmärgiks on tutvuda 
raba-, puisraba- ja rabaäärsete metsamaastike taimestiku ja 
loomastikuga. Sobivad igasse aastaaega hea ligipääsetavuse ja 
kergema läbimiskoormuse tõttu. Sarnaseid matkasid on 
võimalik sisuliselt korraldada kõigil Eestimaale loodud 
rabamatkaradadel.

Loodusmatkade elamused on sobivad peredele, 
sõpruskondadele, töökollektiividele ja väliskülalistele, ideaalis 
seltskonnale kuni 10 inimest.  Baltic Luxury aitab teil muretult 
nautida päeva looduses. Soovi korral  korraldame ka transpordi,  
toitlustuse metsarestoranis, mugavustega majutuse luksuslikus 
looduse pelgupaigas või ajaloolises mõisahotellis. 



Loodusesse 
peidetud
majutuspaiga 
elamus
Looduse nautimiseks ja avastamiseks on suurepärased 
võimalused looduse keskele rajatud privaatsetes luksuslikes 
peidupaikades. Valitud stiilsed majutuskohad, mis on loodud 
autentsuse ja hedonismi kogemiseks, on Baltic Luxury 
elamuste valikus. 

Peidupaigad on sobivaks elamuseks eelkõige paaridele.
Baltic Luxury on abiks igakülgse korraldusega võimalike 
lisasoovide osas (toitlustus, transport, kingitused jms), mis 
aitavad väljasõitu erilisemaks muuta.
 
Elamus on sobiv aastaringselt.
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UNESCO maailmapärandi 
elamused
Baltimaades on mitmeid UNESCO nimistusse kuuluvaid paikasid. Kõikide Balti riikide pealinnad - Tallinn, Riia ja Vilnius - on 
kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Nendest ajaloolistest pealinnadest kauneim on Eesti pealinn Tallinn. Tallinna 
vanalinn kuulub ka Euroopa 25 kõige kaunima keskaegse linna hulka ning on oma ainulaadsuses tõeline vaatamisväärsus.  

Baltic Luxury on ette valmistanud personaalsed UNESCO 
maailmapärandi elamused:

Munkade õhtusöögi elamus
Püha Nikolausele pühendatud pühamu ajaloo ja aardekambri ringkäigu elamus 
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Munkade õhtusöögi 
elamus
Baltic Luxury avab ukse salajasse hoovi, 
viies teid sajanditetagusesse vaimulikku 
maailma koos õhtusöögi, ajalugu 
avavate lugude ja muusikaga.

Muinasjutulises Tallinna vanalinnas leidub veel avastamata kohti ja 
rääkimata lugusid... Baltic Luxury viib teid 1246. aastal asutatud 
dominiiklaste kloostrisse, mis on olnud Tallinna ainus mungaklooster. 
Need sajandeid vanad hooned on ajaloohuvilistele tõeliselt autentne 
arhitektuuripärl, olles praegusel kujul säilinud alates 1531. aastast.



Baltic Luxury / UNESCO maailmapärandi elamused



Baltic Luxury / UNESCO maailmapärandi elamused



Baltic Luxury / UNESCO maailmapärandi elamused

Baltic Luxury pakub oma klientidele erakordset elamust munkade 
õhtusöögi näol, mis rullub lahti ajaloolistes munkade elu-, töö- ja 
esindusruumides: vaimulik raamatukogu, mis tänaseni peidab 
endas eksklusiivseid teoseid, kapiitlisaal, käärkamber ning 
dormitoorium. Õhtusöögilaud on kaetud müstilises idaristikäigus, 
vaatega hoovi, mis on ka täna palveränduritele erilise 
tähendusega püha paik.

Õhtusöök toimub vaid küünlavalgel, kloostris puudub nii 
elektrivalgus kui ka küte. Oma külaliste soojas hoidmiseks pakume 
suuri, pehmeid ning sooje Alpaka pleede. Õhtusööki serveerivad 
mungarüüdes teenindjad ja menüüs on vastavalt kliendi soovile 
kas keskaegsed road autentses võtmes suurtele vaagnatele 
serveerituna või eelnevalt valitud tänapäevane gurmeemenüü. 
Õhtusööki ilmestavad peamunga poolt esitatavad 
ajaloojutlustused, mis tutvustavad nii kloostri hoonestiku kui ka 
munkade institutsiooni ajalugu.

Õhtule lisab keskaegset meeleolu munkade poolt esitatav 
vaimulik muusika müstiliste Gregoriuse koraalide näol. Kliendi 
eelistuse kohaselt ja ürituse kontseptsioonist lähtudes on võimalik 
valida alternatiivina mõni muu antud õhustikku sobiv esineja. 
Elamuse rikastamiseks pakume ka alkeemik-mustkunstniku 
ajastukohast etteastet. 

Õhtusöögielamus on kokku pandud eelkõige privaatsetele 
seltskondadele, ideaalis 10-30 inimest, võimalik on mahutada ka 
rohkem. Elamus on sobiv aastaringselt.



Püha Nikolausele 
pühendatud 
pühamu ajaloo ja 
aardekambri 
ringkäigu elamus 
Baltic Luxury on ette valmistanud 
elamusliku ringkäigu ajaloolasega 
ning aitab luua erilise sündmuse 
unikaalses keskkonnas.



Tallinna Vanalinnas, endises keskaegses pühakojas, asuvad 
suurejoonelised muuseumiruumid. 13. sajandil ehitatud 
endises sakraalhoones asuvad tänaseni võimsa pühakoja jaoks 
loodud kuulsad tähtteosed, milleks on Põhja-Saksa ja 
Madalmaade hiliskeskaegsed retaablid ning Bernt Notke 
maalitud „Surmatants“ 15.sajandi lõpust, mis on kõige tuntum 
ja hinnalisem keskaegne kunstiteos Eestis. Eriliselt väärtuslik on 
Hõbedakambris, endises pühakoja käärkambris, eksponeeritud 
kirikute ning gildide-tsunftide ja Mustpeade vennaskonna 
hõbevara. Vaid üksikutes Euroopa linnades on säilinud nii palju 
gildide ja vennaskondade hõbedat kui Tallinnas.

Lisaks elamuslikule ringkäigule aitab Baltic Luxury luua selles 
unikaalses keskkonnas ka erilise sündmuse. Keskaegsete 
suurteostega ruumid pakuvad unikaalseid võimalusi ka erilise 
õhustikuga sündmuste korraldamiseks, näiteks kontsert, 
seminar, esitlus või kokteilvastuvõtt, kombineerituna ajaloo- või 
kunstiprogrammiga. Aitame leida parima 
lahenduse, olgu selleks privaatsem sündmus väiksemale 
seltskonnale, 20 kuni 100 külalist, või suurema seltskonna, kuni 
250 inimest, külaskäik. Elamus on sobiv aastaringselt.
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Eriliste sihtkohtade ehedad 
elamused
Võimsad kosed, muinasjutumetsad, rahustavad meretuuled, loendamiseks liiga arvukad rannad ja väikesed maalilised 
linnakesed - Baltikumis on see kõik olemas. Siin on lai valik unikaalseid sihtkohti - ajaloolised linnad, autentsed piirkonnad, 
sajad kaunid mõisad, idüllilised saared. Eesti on Baltimaade seas saarterikkaim riik - umbes 2222 ainulaadset saart, mis kõik on 
omal moel erinevad. 

Baltic Luxury on loonud ainulaadseid eriliste sihtkohtade elamusi: 
Kuurortlinna elamus
Traditsioonidega väikesaare elamus
Tsaaririigiaegse lossi elamus 
Luksuslik mõisaelamus Läti Šveitsis



Kuurortlinna 
elamus
Baltic Luxury on ette valmistanud 
romantilise elamuse maalilisest 
suvekuurortist - Haapsalust.  
Romantilise kuurortlinna rafineeritud stiil viib meid tagasi teise 
ajastusse: puidust pitsarhitektuur vanalinnas, kaunis 
rannapromenaad, hubased kohvikud, soe merevesi, raviv 
meremuda ja piiskopilinnuses elav kuulus kummitus Valge 
Daam. Need on põhjused, mis on sajandite jooksul meelitanud 
Haapsallu nii Vene tsaaririigi valitsejaid kui ka noort heliloojat 
Pjotr Tšaikovskit. Mererannas asuvat enam kui 700 aastat vana 
linna kutsutakse Põhja-Euroopa Veneetsiaks! 

Privaatne kuurortlinna elamus viib teid vanalinnas asuvasse 
kunstigaleriisse, hubastesse kohvikutesse ning ajaloolisse 
Haapsalu piiskopilinnusesse. 

Sajandite jooksul pärast asutamist 1279. aastal on Haapsalu 
võõrustanud väärikaid persoone ning olnud suviseks paradiisiks 
külastajatele nii põhjast, lõunast, idast kui läänest. 



Baltic Luxury valikusse kuuluv kaunil Haapsalu promenaadil 
paiknev täielikult renoveeritud villa kutsub teid kogema 
19. sajandi tsaari õukonna ajatut atmosfääri hotellitubade, 
banketisaalide ja restoraniga.

Privaatne luksusvilla 19. sajandi tsaariaegses stiilis on loodud 
moodsas kombinatsioonis kaasaegsete mugavustega. 

Villa on ideaalne lahendus privaatseks majutuseks, pakkudes 
kahel korrusel ainult 6 luksuslikku kahetoalist sviiti, kust 
avanevad imelised vaated keskaegsele linnale, Haapsalu lahele 
ja jahisadamale. Lisaks on villas  raamatukogu, privaatne 
väliterrass lõõgastumiseks ning 360-kraadise vaatega 
katusekamber. Luksuslikul häärberil on oma armas õueala, mis 
piirneb mõlemalt poolt merega. Villa unikaalne keskkond on 
ideaalne erapidude ja ettevõtte tähtpäevade korraldamiseks.
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Haapsalu rikkalik ajalugu ja muretu atmosfäär meelitavad 
sinna elama ja töötama kunstnikke ja loomeinimesi. 
Seetõttu leiate Haapsalust mõned olulisemad kaasaegsete 
kunstnike galeriid. 

Haapsalu on tuntud ka pitskudumise traditsiooni poolest. 
Haapsalu sall - ülipeen kootud sall, mida traditsiooni kohaselt 
peab saama tõmmata läbi naisterahva sõrmuse, on olnud 
Haapsalu sümbol juba üle sajandi. Traditsiooniliste õhkõrnade 
sallide kudujad on oma ala meistrid - oskus kandub edasi 
põlvest põlve. Haapsalu salle on kingituseks viidud nii Rootsi 
kuningakoja daamidele kui ka Eesti presidendi auväärsetele 
külalistele. 

Baltic Luxury loob teile personaalse elamuse idüllilises 
kuurortlinnas, sõltuvalt teie ootustest ja huvidest - golf, 
loodusretked, kunst või ajalugu ja kultuur. Kunstisõpradele 
korraldame eraviisilisi külastusi südalinna kunstigaleriisse ning 
väljasõite lähedal asuvatele väikesaartele.



Traditsioonidega 
väikesaare 
elamus
Baltic Luxury viib teid paika, kus 
metsikute taimevaipade ja 
paadilautrite varjus kõneleb valjult 
mererannik ja puudesalus heliseb 
muistne folkloor.

Veel tänagi on Muhu saar koht, kus aeg puhkab ning loodus ja 
traditsioonid ei ole ajas palju muutunud. Siinsed tavad räägivad 
jõust, mida arvestasid juba tuhat aastat tagasi hõbevalgele teele 
sattunud kaupmehed ja sõdalased. Esivanemate rammu ja 
geneetilise sitkuse kants, mis asetseb kahe väina vahel ja paik, mille 
vägi hoidis muistset vabaduse kihka elus kauem kui mõni teine paik 
Eestimaal. 
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Ligi 8000 aastat tagasi merest tõusnud saar on justkui ajakapsel, kus 
esile on toodud rannarahva kultuur muinasajast tänapäevani - 
unised kalurikülad, töötavad tuuleveskid, rookatusega maamajad, 
hulganisti metsloomi ja linde ning veidi kõrvalejääv asukoht teevad 
sest muinasjutulisest saarest sügavalt eestiliku paiga.

Saarelt leiate hästi hoitud saladuse - ainulaadse ja esteetiliselt 
luksusliku mõisahotelli, paik, mille pikk ja lugupeetud käekäik on 
alguse saanud 14. sajandist. See veatu maitsega restaureeritud 
ajalooline mõis on kohalike gurmaanide enimsoositud sihtkohaks, 
siin toimuvad erakordse õhustikuga kontserdid ja meeldejäävad 
pulmapeod. 
 
Muhu on Eesti ainulaadseima ja tugevaima tikanditraditsiooni kodu. 
Siinsed tikandid on tuntud oma särava ja mängulise värvipaleti ning 
põllulillede inspiratsioonide poolest – moonid, murtud südamed, 
roosid ja rukkililled on jäädvustatud põliste naiste 
nõelamaalingutesse. Iidsetel aegadel said kohalikud kõige paremini 
ligi erksatele keemilistele värvidele, mille saarele tõid kauged 
Hispaania meresõitjad. Nii on siinsed tikandid tuntud võimsa 
koloriidi poolest, eraldi teataksegi erksat ja säravat Muhu roosat.
 
Õhtusöögid gurmeetaludes, suviste kontserdite elamused, 
ajalooretked ja palju muud paneme kokku meeldejäävaks 
saareelamuseks personaalselt teie jaoks.



Baltic Luxury / Eriliste sihtkohtade elamused



 
Tsaaririigiaegse 
lossi elamus
Koge suursugust vürstide ja 
krahvide elulaadi ühes Eesti 
uhkeimas neogooti stiilis lossis.

Olgu selleks unistuste pidu või kõrgeimal tasemel ametlik 
vastuvõtt, paremat asukohta ja sobivamat atmosfääri on 
raske leida... vaid paarikümne kilomeetri kaugusel 
Tallinnast, looduskauni asukohaga mere ja metsade ääres, 
asub kauni pargiga ümbritsetud rüütliloss.



Kireva ajaloo, paeluva arhitektuuri ja rikkaliku pärandiga lossi 
ajalugu on meeliköitev ja annab edasi läbilõike Eestimaa 
ajaloost, sidudes selle vägevate impeeriumite, säravate 
valitsejate ja suurte isiksustega. Kuulus Vene arhitekt Andrei 
Stackenschneider projekteeris selle neogooti stiilis lossi omal 
ajal Baltisaksa päritolu kindraladjutant krahv Aleksander von 
Benckendorffile ning ajalooliste allikate kohaselt kanti 1833. 
aastal Vene keisri Nikolai I külaskäigu ajal just siin esmakordselt 
ette Vene Keisririigi tulevane hümn.

Suurt rõhku on täna pandud lossi ajaloo ja kultuuri 
talletamisele ning edendamisele – siit leiame maailmas 
ainulaadse hümnide muuseumi ja püsinäituse lossiga seotud 
aadlikest ja krahvidest. Rüütliloss on ümbritsetud iidsest 
maastikupargist ja võimsat looduslikku vaatemängu pakub 
Eesti üks suuremaid jugasid. Kogu selle suursugususe köidab 
kustumatuks mälestuseks meeli paitav a la carte restoran ning 
luksusest ja elegantsusest õhkuvad numbritoad.

Baltic Luxury aitab erilise sündmuse sobitamisega sellesse 
unikaalsesse mõisakompleksi. Tänu aastatepikkusele 
koostöökogemusele teame, kuidas parimal viisil ära kasutada 
lossi võimalusi, pidades silmas iga sündmuse konseptsiooni ja 
eesmärki. 

Baltic Luxury aitab osa saada ka ümbruskonnas pakutavatest 
loodus- ja kultuurielamustest, tervise- ja spateenustest ning 
muudest aktiivsetest tegevustest nagu golf, matkamine, 
purjetamine ja surfamine.
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Mõisaelamus 
maalilises Abava 
jõe orus ehk Läti 
Šveitsis

Riiast tunnise autosõidu kaugusel 
asub see 1876. aastal neogooti 
stiilis ehitatud mõisakompleks. 
Mõis asub maalilises Abava jõe 
orus, mida hellitavalt kutsutakse 
Läti Šveitsiks.



Mõisa ümber avanevad suurepärased vaated õitsvatele 
aasadele, viljaväljadele ja metsadele. Idüllilises keskkonnas asuv 
mõis on ideaalseks puhkusekohaks koos pere ja sõpradega ning 
võrratu paik meeldejäävate ürituste korraldamiseks.
Mõisakompleks on terviklikus sümbioosis nähtamatu 
moodsaima tehnoloogia ja aegumatu elegantsuse vahel.

Järveäärse mõisa juurde kuulub ka 8 ha suurune park ning 2009. 
aastal lõpetati mõisa suurejooneline restauratsioon, mille 
tulemusena pälvis ehitis Läti arhitektuuri kõrgeima auhinna. 
Mõis pakub suvel palju vaba aja veetmise võimalusi. Lisaks 
jalutuskäigule järve ümber, ujumisele, SUP’i lauaga sõitmisele 
ning aerupaadi ja jalgrattasõidu nautimisele pakub 
mõisakompleks ka golfiväljakut, kus pikimaks rajaks on 
427-meetri pikkune proovikivi. Külalistel avaneb võimalus 
nautida ka looduse jõul lõõgastumist ja noorendamist ehtsa, 
kuid luksusliku Läti saunarituaaliga, mida juhib saunameister. 
Metsa ja järve vahel asuv saun on korralikult taastatud puumaja, 
mis oli algselt 1900. aastate algusest pärit sepamaja.
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Kunsti-, disaini- ja muusika-
elamused
Eesti on riik, kus supermoodne on kõrgel tasemel võrdselt traditsioonilisega. Kaasaegset arhitektuuri ja infotehnoloogilisi 
uuendusi hinnatakse sama palju kui ürgseid metsi, rikkalikku rahva- ja klassikalist kultuuri. Eesti on maailmakuulsa helilooja 
Arvo Pärdi kodumaa. Tema palad “Für Alina” ja “Spiegel im Spiegel” on klassikalise maailmamuusika teemandid. Ooper, 
ballett ja teater on Eestis tõeliselt armastatud ja 1900. aastate alguses ehitatud ooperimaja kroonib uhkelt Tallinna kesklinna. 

Eestis on avastamiseks suurepärane kunstiskeene. Klassikute, Eduard Wiiralti, Ado Vabbe ja Peeter Mudisti, looming on 
võrdväärne rahvusvaheliste tippudega. Lääne ja ida kultuuri kohtumispaigas asumine ning ajaloo kirevad keerdkäigud on
jätnud jälgi paljude rahvaste kultuurist ning rikastanud Eestit erinevate tahkude ja nüanssidega. Disainimaastik on siin tugev 
tänu kõrge tasemega kunstiülikoolile, moe- ja disianitööstusele ning avatud suhtumisele maailmakultuuri. 

Baltic Luxury on ette valmistanud eksklusiivsed kunsti, disaini ja 
muusikalisi elamused: 
Kaasaegse Eesti kunsti elamus Staelenhofis 
Ultima Thule Galerii kunsti, disaini ja elustiili elamus 



Kaasaegse Eesti 
kunsti elamus 
Pärnumaa mõisas  
Baltic Luxury korraldab 
eksklusiivseid privaatseid külastusi 
filigraanselt renoveeritud ja 
sisustatud mõisahoonesse 
Pärnumaal.
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Iidses võimsas tammepargis, kiire vooluga Pärnu jõe kõrgel 
kaldal asub paekivist maja, mil kaarvõlvid ja uhke torn. See on 
kunagise suure ja uhke mõisa parem tiib. Alates ehitamisest 
ehk 1852 aastast on mõis üle elanud mitmeid erinevaid 
riigikordi, näinud palju erinevaid asukaid ning muutnud ka 
oluliselt oma kuju. Mõisa härrastemaja on ehitatud neogooti 
stiilis inglise kuningate Windsori lossi eeskujul.

Mõis on ühe Eesti kunsti austaja ääretu pühendumise ja kirega 
tehtud töö tulemus ja tõeline pärl. Hoolikalt valitud detailidega 
interjööris on esitletud suurepärane valik Eesti kunsti 
tippteoseid. Külastajatel on ainulaadne võimalus kogeda 
armastatud kunstnike teoseid oma ainuõiges keskkonnas – 
kunstimetseeni kodustes ruumides. 

Mõis tervikuna on lummav kunstiteos ning unikaalne võimalus 
külastamiseks pälvib osavõttu rikastamaks oma meeli kauni 
arhitektuuri, sisekujunduse, kunsti ning ajaloo sähvatustega.



Ultima Thule 
Galerii kunsti-,
disaini- ja 
elustiilielamus
Baltic Luxury aitab teil korraldada 
sündmuse ümbritsetuna heast 
põhjamaisest kunstist, muusikast, 
disainist.
Ultima Thule Galerii on põhjamaiste kõrge tasemega kunsti-, 
disaini-, sisearhitektuuri- ja elustiili brändide ning loojate 
kontseptuaalne butiik, pakkudes mugavat ja mitmekülgset 
ostu- ning teenustekeskkonda nii erakliendile kui 
professionaalsele partnerile. Oleme siin korraldanud 
elamuslikke kultuuriloenguid ja kohtumisi kunstnikega, 
kontserte ja privaatseid sündmuseid.
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Ultima Thule Galeriis on esindatud kõrge kvaliteediga Eesti 
disainbrändid. Meeste ja naiste rõivaid ning aksessuaare 
pakuvad Alpaka, WOOM ja AMANJEDA by Katrin Kuldma 
ning juveele Karin Kersa Jewellery.

Ultima Thule Interjöörid pakub sisustuslahendusi, siin on 
AMANJEDA Home luksuslike diivanite väljapanek, Archipolaris 
köökide ja garderoobide, Tõnis Vellama I SEOS Valgustite ning 
Arro Porcelain näidistesaalid.

Ultima Thule Galerii esindab valikut kunstnikke ja fotograafe 
ning teeb koostööd kunstiportaaliga NOAR.eu.

Ultima Thule Galerii pakub ka elustiili teenuseid, kus 
partneriteks on reisiettevõtted Agent B ja Baltic Luxury.

Ultima Thule Galerii asub moodsa Tallinna südames ajaloolises 
Maakri Kvartalis.
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Eriliste sündmuste elamused
Baltic Luxury loob erinevaid sündmusi nii era- kui äriklientidele, kavandades, planeerides ja kordineerides igat projekti alates 
kontseptsioonist kuni teostuseni. 

Tuginedes pikaajalisele kogemusele eksklusiivsete sündmuste korraldamisel, saame tagada, et soovitud üritus või sündmus on 
planeeritud alati kliendi personaalsetest ootustest ja soovidest lähtudes, seda igas detailis. 

Baltic Luxury on ette valmistanud erinevaid sündmuste elamusi: 
Kunstielamus Tallinna vanalinnas – privaatne vastuvõtt koos unikaalse sisekaemusega kunstniku maailma.
Ajaratas keerleb - Nõukogude Eesti elamus 
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Kunstielamus 
Tallinna 
vanalinnas
Privaatne vastuvõtt koos unikaalse 
sisekaemusega kunstniku maailma.

Baltic Luxury kutsub teid osa saama harivast ning meeleolukast 
kunstielamusest muinasjutulises Tallinna vanalinnas asuvas 
stuudios. Tegemist on tõelise kunstimuuseumiga, täis arvukaid 
pronksskulptuure ja maale kunstniku loomingu erinevatest 
perioodidest. 

Vastuvõtt algab põneva ringkäiguga galeriis, mille jooksul 
kunstnik tutvustab oma loomingut ning inspiratsiooniallikaid. 
Ringkäik lõpeb stuudio hoovis asuvas 100-ruutmeetrises 
ateljees, mille maast laeni ulatuvad aknad täidavad ruumi 
imekauni valgusega – kunsti loomiseks ideaalne paik! Just siin 
saategi kogeda personaalse juhendamisega maalimise või 
skulptuuride meisterdamise töötuba.



Meistriklassides kasutatakse kõrge kvaliteediga materjale 
Inglismaalt. Ükski töötuba pole kunagi korduv - kogu tegevus 
korraldatakse arvestades külaliste eelistusi ja soove. 
Kunstnikuhärra suudab hajutada iga katsetaja hirmud ja 
ebakindluse ning targal juhendamisel valmivad osalejate käte 
vahel toredad ja isikupärased katsetused. Enamasti on 
taolistele meistrikursustele kaasatud ka aktimodell, et inimest 
jäädvustada just nii, nagu teevad seda igapäevaselt kunstnikud 
ise. Töötuba kestab 1,5-2 tundi, valminud skulptuuri või 
joonistuse saab külaline endaga mälestusena kaasa. 

Baltic Luxury poolt oleme abiks kogu elamuse kontseptsiooni 
väljatöötamise ja korraldusliku poolega, arvestades 
personaalselt iga kliendi soove, ootusi ning sündmuse 
eesmärki. Olgu selleks väikesed detailid interjööri hubasemaks 
muutmisel või kokteilvastuvõtt suupistete ning sobitatud 
jookidega, mida saab nautida kas stuudio siseruumides või 
kaunil hoovialal. Stuudiogalerii on väga omanäoline koht, et 
korraldada meeldejäävaid sündmusi nii era -kui äriklientidele. 
See on ideaalne võimalus veeta põnev aeg näiteks ettevõtte 
ühistegevusena või ka huvitav väljund väliskülalistele Eesti 
tutvustamiseks.Kunstielamus on kokku pandud eelkõige 
privaatsetele seltskondadele 4-20 inimest.

Analoogse sündmuse võib korraldada ka linnakeskkonnast 
väljas, Tallinnast mõnekümne kilomeetri kaugusel asuvas 
romantilises villas. Villa inspireeriv õhustik pakub ideaalseid 
ruume meistriklasside läbiviimiseks ja eriliste õhtusöökide 
korraldamiseks. Villas on majutusvõimalus kuni 18 inimesele.

Elamus on sobiv aastaringselt.
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Ajaratas keerleb - 
Nõukogude Eesti 
elamus
Baltic Luxury pakub peredele, 
sõpruskondadele või 
töökollektiividele paaritunnist 
meeleolukat väljasõitu Nõukogude 
Eestisse. 
Igal ajajärgul on midagi sellele iseloomulikku, mida hiljem 
naeratuse või lausa naeruga meenutada… See personaalselt 
iga kliendi jaoks kohandatav väljasõit ajas tagasi on sobiv 
sidumaks erinevaid põlvkondi. On ju tore, kui meie noorem 
põlvkond teaks ja mõistaks, millises kardinaalselt teistsuguses 
maailmas on nende vanemad ja vanavanemad elanud ning 
milliseid veidrusi kogenud. Kodused õhtusöögijutud noortega 
nendel teemadel mõjuvad neile tihtipeale kauge heietusena, 
isiklikult kogetu on aga hoopis midagi muud!



Ajarännak algab Nõukogude miilitsa kolhoosibussis 
saabumisega. Passikontrolli ning põgusa ülekuulamisega viib 
miilits teid aastasse 1980. Nõukogude propaganda ja bussi 
käima lükkamine on vaid mõned detailid, millega teil tuleb 
silmitsi seista. Kolhoosibussiga KAVZ tiirutate Tallinnas ringi just 
nendes kohtades, mis mängisid olulist rolli nõukogude inimese 
elus ja on meie linnapildis olemas tänaseni: V. I. Lenini nimeline 
Tallinna Kultuuri- ja Spordipalee, Kopli tööstusrajoon, piiritsoon, 
Stalini aegsed elamud, Kopli agulid ja kohvikud. Väljasõitu 
ilmestavad nõukogude ajale omane muusika, sobilik jook ning 
sakuska. Ei puudu sellest kogemusest ka lõunasöök ajastutruus 
kohvikus, kus teie maitsemeeli paitavad hõrgutised Nõuogude 
Eesti aegsest pidulauast.
 
Et ajarännak oleks pikem ja sisutihedam, korraldab Baltic Luxury 
teile soovi korral pärast lõunasööki privaatse visiidi endisesse 
KBG Tallinna peakorterisse. 
 
Väljasõit Nõukogude Eestisse on kokku pandud eelkõige 
privaatsetele seltskondadele, ideaalis 6-20 inimest. Ajarännaku 
pikkuseks on 2-4 tundi, olenevalt programmi detailidest. Elamus 
on sobiv aastaringselt.
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Majutus-, 
maitse- ja
heaoluelamused
Baltimaades on mitmeid ajaloolisi, 
kaasaegseid, omanäolisi ning 
luksuslikke majutusvõimalusi. 
Lisaks rikkalikule ajaloole ja 
legendidele pakuvad mitmed 
majutuspaigad ka originaalset 
interjööri, kõrgelt tunnustatud 
restorane ja privaatseid spaasid. 



 
Linnapuhkajatel on võimalus peatuda keskaegsetes hoonetes, 
mis ühendavad iidse ja kaasaegse ning millest avanevad 
imelised vaated vanalinnadele.

Loodusesõbrad saavad kogeda luksust maaliliste asukohtadega 
mõisahoones või nautides maagilist loodust mõnes unikaalses 
looduse peidupaigas. 

Heaolu ja lõõgastuspuhkuse nautijatele on pakkuda erinevaid 
spaaelamusi, mis baseeruvad kohalikel sajanditevanustel 
ravimtaimede kasutamise traditsioonidel või looduse jõul 
lõõgastumist ja noorendamist läbi eheda kuid luksusliku 
originaalse saunarituaali, saunameistri juhendamisel.
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Baltic Luxury / Majutus-, maitse- ja heaolu elamused



Hea toit on alati elamus - pidu maitsemeeltele ja rõõm nautida 
maitsvat toitu suurepärases seltskonnas. Uusi ja originaalseid 
restorane ilmub tihti linnapilti, mereäärsetesse küladesse ja 
isegi keset metsa. 

Toitu saab siduda ka aktiivse puhkusega. Baltic Luxury pakub 
kulinaarseid elamusi koostöös tunnustatud kokkadega. 
Võimalus kombineerida ühise marjakorjamise, seenelkäigu või 
kalapüügiga ning seejärel üheskoos värskelt korjatud ja püütud 
toorainest hõrgutava õhtusöögi valmistamisega. 

Restorani või majutuskohta soovitades lähtume alati kliendi 
personaalsusest ja ootustest elamusele. Oma 
koostööpartnereid valime väga hoolikalt isiklikele ning 
regulaarsetele kogemustele tuginedes, et tagada kliendile 
maksimaalne rahulolu ja kõrgeim kvaliteet. 





Kataloogis kasutatud fotode eest täname:
Sven Začek 
AMANJEDA by Katrin Kuldma fotokogu - Johannes Arro, Maria Elisa Huul, Caroline Sada, 
Katrin Uusoja, Tiina Annamaa, Francesco Pizzo
Kristjan Aru
Baltic Luxury koostööpartnerite fotokogud
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