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Reede, 3. juuni 2005

Hotell Ecoland ootab külla ümbruskonna elanikke
Kuigi hotell Ecoland on eksisteerinud juba 7 aastat, pole
ümbruskonna rahvas nende juurde
siiani teed leidnud. Samas ei pea
paika väide, nagu oleks hotelli
külastajateks vaid vene keelt
kõnelevad inimesed. Vähemalt
viimastel aastatel on põhiklientuuriks olnud kõikjalt Eestimaalt
saabunud inimesed.
Vanaaegses stiilis interjöör,
roheline ning vaikne ümbrus teevad hotelli Ecoland kordumatuks
ja meeldivaks. Hotellis asuvad
restoran, suviti on avatud välisterrass, saunad koos basseiniga,

erinevas stiilis banketisaalid ja
veel palju muud. Saunad on eriti
populaarsed, sest saunast saab
hüpata hüdromassaazhi ja valgustusega basseini. Pakutakse veel
saunaga majakesi, kus saab talvel
perega kamina ees istudes
nädalavahetust veeta või suvel
õues grillida.
Lähitulevikus on plaanis avada
hotelli juurde ka tervisekeskus.
Põhiteenus, mida tahame pakkuda
on mudaravi Krimmist sissetoodud mudaga. Samuti plaanime
avada ilusalongi, massazhikabineti
ja palju muud. Teise muudatusena

oleme me lähiajal planeerinud
vahetada oma menüüd. Hetkel
pakume me Euroopa kööki, kuid
paari kuu jooksul tahame avada
vana-vene köögi. Meie kokad
saavad koolituse Peterburis,
sealsetes vana-vene restoranides.
Hotell Ecolandis töötab palju
kohaliku rahvast. Hotelli juhataja
on ise Pirita inimene ja loodab
väga, et ka siinne elanik leiab tee
nende juurde. Selleks on Pirita linnaosa elanikele kavas teha mitmeid hinnasoodustusi.
Hotell Ecoland asub Mähe
aedlinnas Randvere tee 115.

Buss nr 8 sõidugraafikud
Seoses rekonstrueerimistöödega Randvere tee lõigul
Merivälja tee ja Kuusenõmme tee ristmike vahel alates
29. mai kella 09.00-st kuni 20. juuni 2005 kella 24.00ni, suunatakse liini nr 8 autobussid kesklinna suunal
ümbersõidumarsruudile Randvere tee, Mähe tee ja Merivälja tee ja linnast väljuval suunal Merivälja tee, Ranniku tee, Lodumetsa tee, Lehiku tee ning Randvere tee.
Hea uudis on see, et võttes aluseks Mähe elanike
soove, suutis Pirita linnaosa vanem saavutada
läbirääkimistel Transpordiametiga võimaluse lisada
alates 1. juunist 31. augustini 8. liini tööpäevasesse ja
laupäevasesse sõiduplaani üks täiendav hilisõhtune ring.

Merivälja päeva ürituste
kava – 4.juuni 2005.a.
11.00 - 17.00 Tiiger 10, legod
11.00 lemmikloomade näitus
11.00 - 14.00 lemmikloomade süstimine
11.30 moetrendide demonstratsioon
12.00 jooksuvõistlus
12.30 karaoke
13.00 köievedu
13.15 lennukite lennutamise võistlus
13.30 käesurumise võistlus
14.00 lasteteater "Trumm"
15.00 rahvalike laulude ühislaulmine, solist Kaljo
Johannson, saapaviskamine
15.30 palli ämbrisse ajamine
Töötab puhvet, saab osta jäätist ja osaleda loteriis.
Kõik üritused toimuvad kooli hoovis Heki tee 16.

Lp Pirita linnaosa elanik
Et saada paremat ülevaadet Teie soovidest, probleemidest ja ka sellest, mis Teile meie linnaosas rõõmu
valmistab, otsustasime läbi viia küsitluse. Et vastamist
Teie jaoks mugavamaks teha, on allpool ära toodud
väikene kupong, kuhu saab nii oma andmed kui ka vastused kirja panna. Väljalõigatud kupongi võib panna
ümbrikusse ja saata meile aadressil Pirita Linnaosa
Valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn. Samuti võib
tuua kupongi meie sekretärile (tuba 202) või lasta ukse
juures olevasse postkasti. Ka Pirita Selveris on olemas
vastava märgitusega kastike, kuhu samuti võib oma vastused panna. Kellel aga käepärast arvuti ja Internet, võivad meile lihtsalt saata e-kirja aadressil
kampaania.pirita@tallinnlv.ee.
Vaid üheskoos suudame me Pirita muuta veelgi kaunimaks ja elanikusõbralikumaks.
Nimi:.............................................................................
Aadress:........................................................................
Mis teile Pirita linnaosas rõõmu / muret valmistab?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Väljaandja: Pirita linnaosa valitsus, Merivälja tee 24, 11911 Tallinn, telefon 6 457 600, faks 6 457 609, e-mail pirita@tallinnlv.ee.
Toimetaja Eno Leies, telefon 6 457 629, e-mail eno.leies@tallinnlv.ee. Trükikoda AS Lakrito.

