
Sündmuse korraldamine
Kõltsu mõisas

Sündmuse korraldamine
Kõltsu mõisas



Mõis asub Laulasmaal ehk Tallinna kesklinnast 
40-minutilise, äärelinnast lühema autosõidu kaugusel. Meieni 
jõuab nii Rannamõisa tee kui Keila suunalt Paldiski maantee 

kaudu. 

Mõisa territoorium on piiratud aiaga ning sündmuse ajal on 
mõis teile privaatseks kasutamiseks. Mõisa hoovis pakume 

tasuta parkimist kuni 100-le autole. 

Liivaluidetel kõrguv Kõltsu mõis on nagu elustunud lehekülg 
muinasjuturaamatust. Ümbritsev loodus, merekohin ja 

šveitsipäraste mõjutustega puitarhitektuur teevad sellest 
erilise paiga. 

Mõisa ruumidest avanevad vaated kaunile mõisaaiale. 
Terviklikuks kujundatud mõisaparki täiustavad 

pronksskulptuurid ning aiamiljöö läheb sujuvalt üle 
metsapargiks, kus teerajad viivad üle kergete kaarsildade ning 

ümber saarekestega järvesilma mereranda. 

Inspireeriv keskkond

Asukoht

Privaatne territoorium ja parkimine



Kõltsu mõis on avatud väärikateks sündmusteks. Ruumid on sobilikud koosolekute, 
seminaride, koolituste ja nõupidamiste korraldamiseks ning pidulikeks vastuvõttudeks ja 
tähtpäevadeks. Mõisa aias on võimalik korraldada kontserte ja etendusi ning soovi korral 

kasutada kõlakoda.

Õhtusöögile mahub kuni 60 külalist, vastuvõtule kuni 80 külalist. Seminaride ja koolituste 
puhul sõltub osalejate arv soovitud ruumiplaneeringust. 

Soovitame oma sündmuse kavandamisel tutvuda 
näidis ruumiplaneeringutega:

PIKK LAUD ÕHTUSÖÖK RUUMIPLAAN TÄHTPÄEVAD

BANKETT KONTSERT KOOSOLEK 1 KOOSOLEK 2

NB! kõik ruumiplaanid avanevad pealkirjal klikates.

http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/bankett.pdf
http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/kontsert.pdf
http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/koosolek.pdf
http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/koosolek-2.pdf
http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/pikk-laud.pdf
http://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2019/07/ohtusook.pdf
https://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2020/02/blank.pdf
https://koltsumois.ee/wp-content/uploads/2020/02/tahtpaevad.pdf


Näidispakkumised on koostatud koostöös Caviar ja Carmen cateringiga. Lõunasöök serveeritakse 
kauni vaatega verandal. Toitlustuse hind sisaldab ka teenindust ja transporti. 

Ruumiüüri hind sisaldab mõisa seminari- ja õhtusöögilaudade, toolide, dataprojektori, ekraani ja 
pabertahvli kasutust.

Seminari näidispaketid 

Poolepäevane seminar 
18 inimest

Ruumiüür 5 h   420 EUR

Toitlustus   540 EUR

Hommikukohv kerge ampsuga + buffee 
lõunasöök

Kokku:     960 EUR

Tervepäevane seminar
18 inimest

Ruumiüür 8 h   600 EUR

Toitlustus   690 EUR

Hommikukohv kerge ampsuga + buffee 
lõunasöök + energiapaus õhtupoolikul

Kokku:     1290 EUR
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Ruumiüüri hind sisaldab mõisa õhtusöögilaudade ja toolide kasutust.

Juubeli ja pulma puhul on maksimaalne külaliste arv 60.

Üürihind 12 h 12:00–00:00     1200 - 2000 €+km
(oleneb aastaajast ja nädalapäevast)
 
Hinnale lisandub toitlustus. Meil on väga hea koostöö nii 
Caviar, Carmen, Tervise kui Põhjala cateringidega.

Tähtpäevade näidispakkumine
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Pille Lukin-Kangur
Kõltsu Mõisa elu korraldaja

Tel: +372 514 6625
E-mail: info@koltsumois.ee

www.koltsumois.ee




