Tervetuloa
Saarenmaalle

luomusaippuan tuotanto maatilalla

Aukioloajat
1. kesäkuuta – 31. elokuuta
Avoinna joka päivä 10.00 – 18.00
Muina aikoina/päivinä ennakkovarauksella
tel: (+372) 5348 4006
saippua@goodkaarma.com
shop@goodkaarma.com

www.goodkaarma.com
Viime vuosina on GoodKaarman luomusaippuatilasta muodostunut Saarenmaalla erittäin suosittu kohde. GoodKaarma
on koko Virossa tunnettu korkealuokkaisesta luomusaippuastaan, joka koostuu 95% luomusertifioiduista raaka-aineista.
Ruokokattoisessa talossamme sijaitsevassa saippuapajassa vierailee joka kesä yli 5000 kävijää, joista suuri osa osallistuu
myös saippuanvalmistamisen työpajoihin.

Käsityökauppa

Lahjatavaramyymälästämme löydät mm. erilaisia luomutuotteita ja taidetta.

Puutarhakahvila
GoodKaarman tilalla on myös ainoalaatuinen puutarhakahvila,
jossa vieralijoilla on mahdollisuus nauttia kylmiä ja kuumia juomia,
kevyttä vatsantäytettä ja viettää mukava lepotauko ulkona
aurinkoterassilla. Kahvilalla on olut- ja viinioikeudet ja se tarjoilee
myös luomukahvia, -teetä, -mehuja yms. Myymälässä ja kahvilassa
on mahdollista maksaa luottokortilla. Otamme ryhmiltä vastaan myös
ruokailutilauksia (kahvi & kahvileivät, pikkulämpimät).
 Virkistäydy ja rentoudu GoodKaarman luomusaippuatilalla ja
tee samalla persoonalliset ostokset lahjatavaramyymälästämme.
 Lapsille leikkialue, hyönteishotelli, paljasjalkapolku ja
monia muita viehättäviä yksityiskohtia puutarhassamme.

Ennakkovaraukset
ryhmävierailuille
Joka kesä käy GoodKaarman tilalla paljon ryhmiä eri kouluista, yrityksistä,
organisaatioista, virastoista ja lähetystöistä. Samoin meillä vierailee
matkatoimistojen kautta niin virolaisia kuin ulkomaisia ryhmiä.
Ryhmille opastus ja esittely GoodKaarman historiasta ja saippuanvalmistuksesta.
Kaikki ryhmävierailut varattava ennakkoon.
Varauksia varten täyttäkää lomake, joka on kotisivuillamme:
www.goodkaarma.com
puh. +372 5348 4006
saippua@goodkaarma.com

Saippuanvalmistamisen työpajat
Kylmämenetelmään perustuvan
saippuanvalmistamisen salaisuudet
Pidämme teille työpajaesittelyn ja valmistamme saippuaa
kylmäprosessin avulla. Opitte tuntemaan eteeristen öljyjen, yrttien
ja mausteiden ominaisuuksia. Saatte mielenkiintoisen kokemuksen
kotiteollisuutemme toiminnasta.
Aikuinen: € 7.50
Lapsi: € 4.00
Kesto 75 minuuttia
Vähintään 6 henkilöä
Enintään 20 henkilöä

Saippuanvalmistusta koko perheelle
Mukava ja turvallinen työpaja sekä lapsille että aikuisille. Kesto 45
minuuttia. Uudelleensulattamisessa käytetään kylmämenetelmällä
valmistettujen luomusaippuoiden tuotantojäännöksiä.
Valmista itsellesi oma saippua.
€ 6.00 aikuinen/lapsi
Kesto 45 minuuttia
Vähintään 6 henkilöä
Enintään 12 henkilöä

Työpajoihin osallistuminen
edellyttää ennakkovarausta.
Soita
+372 5348 4006
tai lähetä sähköposti
saippua@goodkaarma.com

Kaalin
meteoriittikraateri
Kaarman
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SAARENMAA

Kuressaari

Sijainti

Kuressaari

GoodKaarma sijaitsee 18 km Kuressaaresta monien suosittujen
nähtävyyksien läheisyydessä. Kun suunnittelette matkareittiänne
Saarenmaalla, varatkaa aikaa myös vierailuun GoodKaarman
luomusaippuatilalla..
GoodKaarma Tila, Kuken kylä, Kaarman kunta, 93734 Saarenmaa, Viro.

GoodKaarma on sitoutunut eettisesti kestäviin periaatteisiin ja
luonnonmukaiseen, ympäristöystävälliseen yrittämiseen.

