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Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid 

20.01.2021 käskkirja nr 1-5/2_2021 juurde 

 
SA Eesti Maaelumuuseumid 

Tori Hobusekasvandus 
HINNAKIRI 

Alates 25.01.2021 

 
Teenus Ühik Hind 
Pääsmed   

Täiskasvanu tk 5 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

tk 3 € 

Perepääse (kuni 2 täiskasvanut ja 16.a ja nooremad lapsed) tk 10 € 

Eesti Maaelumuuseumide ühispääse1   

Täiskasvanu tk 11 € 

Sooduspääse (õpilane, üliõpilane, pensionär, ITIC õpetaja 
kaardi omanik) 

 
tk 

 
7 € 

Perepääse tk 22 € 

Tasuta sissepääs   

8. aastased ja nooremad lapsed (v.a. haridusprogrammid, 
sündmused) 

tk tasuta 

Laste gruppi saatvad õpetajad (eelkooliealistel lastel 1 saatja 
iga 8 lapsed kohta, õpilastel üks saatja iga 10 õpilase kohta) 

 
tk 

 
tasuta 

Eesti muuseumide töötajad (tõendi esitamisel) tk tasuta 

Eesti Muuseumiühingu liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

ICOM-liikmed (liikmepileti esitamisel) tk tasuta 

Ajakirjanikud (pressikaardi esitamisel) tk tasuta 

Laste- ja turvakodude ekskursioonigrupid tk tasuta 

Turismigrupi saatja ja bussijuht tk tasuta 

Raske või sügava puudega isik (tõendi alusel) ja tema saatja tk tasuta 

16. aastane või noorem puudega laps (tõendi alusel) ja tema 
saatja 

tk tasuta 

Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga 
võrdsustatud isikud represseeritu tunnistuse esitamisel 

 
tk 

 
tasuta 

18. mai - Rahvusvaheline muuseumipäev2  tk tasuta 

Giiditeenus3   

Giiditeenus eesti keeles (muuseum ja tallid), gruppidele 10-
25 in. 

kord 75 € 

Giiditeenus eesti keeles (muuseum või tallid), gruppidele 10-
25 inimest 

kord 55 € 

Giiditeenus võõrkeeles (inglise, vene, soome – muuseum ja 
tallid) 

kord 80 € 
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Giiditeenus võõrkeeles (inglise, vene, soome – muuseum või 
tallid) 

kord  
60 € 

Tuurid kasvanduses kuni 9le inimesele, 45 min, (eesti, inglise 
keeles) 

kord 30 € 

Hobusõit   

Hoburakend-ekskursioon Toris, 1-7 inimest 1 h 100 € 

Hoburakend-ekskursioon Toris, 8-12 inimest 1 h 170 € 

Hoburakend-ekskursioon Toris, pikemad sõidud  kokkuleppel 

Ring hobusekasvanduse territooriumil, gruppidele 10-30 in. osaleja 4 € 

Ratsutamine   

Maastikul (juhendajaga), 1 h osaleja 30 € 

Platsil (juhendajaga), 1 h osaleja 25 € 

Hobu- või ponisõit käe kõrval (16.a. ja nooremad), 0,5 h osaleja 10 € 

Ring kasvanduse hoovil gruppidele 15-20 inimest, kuni 5 min osaleja 3 € 

Ratsatreeningud4   

Hobutreening (ratsatund), grupitreening, 1h osaleja 10 € 

Hobutreening (16.a. ja nooremad vähemalt 8 korda kuus), 
grupitreening, 1 h  

osaleja 8 € 

Eratreening 1 osalejaga, 1 h osaleja 20 € 

Eratreening 2 osalejaga, 1 h osaleja 15 € 

Individuaalne hüppetreening 1 osalejaga, 1 h osaleja 25 € 

Hüppetreening 2 osalejaga, 1 h osaleja 20 € 

Treeningute abonement 10 x (18.a. ja nooremad)5, 1 tund osaleja 100 € 

Treeningute abonement 10 x (19.a. ja vanemad)5, 1 tund osaleja 130 € 

Hobuteenused   

Hobuste majutus6 kuu 390 € 

Maneeži kasutamine, 1 hobune 1 h 10 € 

Hobuse tekitamine, 1 tekk kuu 20 € 

Hobutekkide pesu, 1 tekk kord 5 € 
 
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.  
SA Eesti Maaelumuuseumidel on õigus teha hinnakirjas muudatusi ja sõlmida erikokkuleppeid. 

1 Eesti Põllumajandusmuuseum Ülenurmel, C.R. Jakobsoni talumuuseum Kurgjal, Tori 
Hobusekasvandus Toris. Ühispääse võimaldab sissepääsu 6 kuu vältel alates ühispääsme 
väljastamise kuupäevast. Ühispilet ei kehti muuseumide tasulistel suur- ja erisündmustel. 
Ühispääse on personaalne. 

2 Välja arvatud turismigrupid ja tellitud/eelbroneeritud sündmustel osalejad 
3 Lisandub pääsme hind 
4 Hobutreeningute toimumine leiab aset vastavalt vastastikusele kokkuleppele, see ei anna 

eelist eelnevate broneeringute ees 
5 Kehtivus 2 kuud ettemaksul 
6 Hinnas sisaldub: ühe boksikoha rent; heina, silo ja lakusoola olemasolu; bokside puhastamine 

ja allapanu; allapanu olemasolu; maneeži kasutamine väljaspool treeningaega; hobuse 
toimetamine koplisse ja tagasi talli 

 


