
SPAATEENUS 
MISSIOONILT 

NAASNUD 
TEGEVVÄELASELE 
JA TEMA PERELE

MÕNUSAT PUHKAMIST!

KÜSIMUSTE KORRAL ANNAB LISAINFORMATSIOONI
TOETUSE VÄEJUHATUSE TOETUSTEENUSTE KESKUS.

tel 717 4978, veteran@mil.ee

TOETUSTEENUSTE KESKUS

tel 717 4963
e-post toetusteenused@mil.ee
Toetusteenuste keskus asub Lõkke 4, Tallinn (5. korrus).

Toetusteenuste keskus on kaitseväe toetuse väejuhatuse 
allüksus, mille eesmärk on toetada kaitseväelasi nende 
teenistuses ning veterane ja nende peresid, tagades 
psühholoogiliste, usuliste ja sotsiaalsete toetusteenuste ja 
toetuste kättesaadavus.

TOETUSTEENUSTE KESKUSE KOOSSEISU KUULUVAD:

1. KAPLANITEENISTUS
2. PSÜHHOLOOGIATEENISTUS
3. SOTSIAALTEENISTUS
4. TUGIKESKUS
5. TEENUSKESKUS

Teenistuste põhiülesanne on oma valdkonna toetustege-
vuse juhtimine, koordineerimine ja tagamine kaitseväes.



Välismissioonilt naasnud tegevväelasel ja tema perel 
(lapsed, abikaasa/elukaaslane) on võimalus kasutada 
spaateenust oma valikul ühes alljärgnevatest spaadest:

Saaremaa Spa Hotels
Spa Hotell Rüütli, Pargi 12, Kuressaare
Spa Hotell Meri, Pargi 16, Kuressaare
info tel 452 7149, 5323 6116
broneerimine liina.tamm@saaremaaspahotels.eu

Aqva Hotel & Spa
Parkali 4, Rakvere
info tel 326 0000, 326 0005, 326 0014
broneerimine sales@aqvahotels.ee

Fra Mare Thalasso SPA
Ranna tee 2, Haapsalu
info tel 472 4600
broneerimine framare@framare.ee  
ja sales@framare.ee

Tervis ravispaahotell
Seedri 6, Pärnu
info tel 445 0111, 447 9216
broneerimine annika.tamm@spa.ee

Pühajärve SPA & Puhkekeskus
Pühajärve, Valga maakond
info tel 766 5500
broneerimine pjpk@pjpk.ee

KAITSEVÄE PAKUTAV TEENUS SISALDAB:

• 2 ööd majutust kahele täiskasvanule ja nende lastele;

• 2 hommikusööki ja 2 õhtusööki kahele täiskasvanule 
ja nende lastele;

• 2 klassikalist massaažikorda tegevväelasele;

• ujula, saunade ja jõusaali kasutamise võimalus spaa-

keskuses viibimise ajal.

LISAVÕIMALUSENA:

• protseduuride tellimise võimalus spaas viibimise ajal 
(selle eest tasub tegevväelane või tema pereliige ise);

• kaitseväe korraldatavat spaateenust saate kasutada 
pärast missiooni lõppemist kolme kuu jooksul.

Iga missioonilt naasnud tegevväelane broneerib endale 
ja oma perele sobiva spaateenuse kasutamise aja ise. 
Broneeringuid tehakse vabade kohtade olemasolul!

Spaateenusele registreerumiseks saatke e-kiri ühele 
teie välja valitud spaale.

Öelge oma nimi ning spaateenuse kasutajate arv (nt 
kaks täiskasvanut ja kaks last).

Lisage, et soovite kasutada kaitseväe pakutavat spaa-
teenuse paketti.

Spaasse tulles esitage kehtiv isikut tõendav dokument.

VALIGE ENDALE VÄLJA ÜKS SOBIV 
SPAA JA BRONEERIGE AEG!


