
Lüganusel, vaid mõne kilomeetri kaugusel Kiviõli Seikluskeskusest, asub üks 
kena kollane täispuidust liimpalkmaja, mille puhul välise vaatluse järgi ei oska 
kohe eeldadagi, mis seal sees peitub. Kaheaastase avatud olemise jooksul 
teab juba päris arvestatav hulk inimesi, et seal asub Karukella puhkemaja 
ja oma seinte vahel peidab end tõeliselt moodne ja mugav nutimaja, kus 
pakutakse kontaktivabalt ka väga läbimõeldud ja personaalset teenust. 
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“Me jäime nii väga teie majaga rahule. 
Oleme suured puhkemajatajad, kuid 
senimaani pole sattunud sellisesse majja, 
kus oleks viis kaheinimesetuba – keegi ei 
pea võõra perega koos tuba jagama. Algul 
ei osanud kuidagi suhtuda ka sellesse 
“helikindlusesse”, mille kohta kodulehelt 
lugesime, aga tõesti. Lapsed magasid 
üleval tubades ja all saime rahulikult 
poole ööni edasi tiksuda – midagi üles 
kuulda polnud. Ja kui juba kiitmiseks 
läks, siis meeldis ka pidevalt soe kuuma-
veetünn, mida ei pidanud kütma – saime 
sisse hüpata siis, kui soov tuli! Tuleme 
kindlasti tagasi!” Mare (42)

Külaliste head emotsioonid tulevad 
ka teistmoodi seiklustest, millega on 
võimalus oma väljasõite vürtsitada – 
asutakse ju seiklusmaa südames. 

“Suur, suur tänu meie väikese tiimi 
väljasõiduüritust organiseerimast, ise 
oleksime hätta jäänud. Esialgu oli ikka 
väike mure, kas lubatud transfeer on 
Püssi rongijaamas vastas. Imeline omal 
käel seiklusmatk mööda lumist matka-
rada ning parvega kanali ületamine – 
ilm ka ikka soosis täiega. Karjäärisafari 
võttis ikka kõige kõrgemas tipus päris 

Karukella puhkemaja – 
kodu eemal kodunt

sõnatuks. Nii ilus ja nii valus on tööstus-
maastikku näha ja kuulda neid lugusid 
seal taga. Ja päris lõpuks, kui bussijuht 
meid Karukella juures maha pani, ootas 
soe söök, kaetud laud ja kuum saun! 
Parim kogemus ever!” Laila (38)

Lastega peredele on Karukellas 
palju mõeldud, lisaks tavapärastele 
laste söötmistoolidele ja lauamängudele 
leiavad külalised söögisaali nurgast ka 
mänguköögi koos lastelaua ja toolidega, 
vetsudes on väiksed astmed, et ulatutaks 
kraanikausini, ning ka pissipott. Saunas 
vann, et saaks väikelapsega hõlpsasti 
duši all käia. Õues on mängumaja ja suvel 
ka päikesekuuma veega kummibassein. 

“Veetsime perega ühe veebruarikuu 
nädalavahetuse Karukella puhkemajas 
ja võin juba etteruttavalt öelda, et tegu 
oli ühe päriselt puhkamist väärt nädala-
vahetusega. Tooksin võrdluseks spaapuh-
kuse, mida elukaaslasega ikka kord kuus 
harrastame – spaad külastades tekib 
inimesel muust sõltumata ikkagi päeva-
kava. Millal sööma, millal ujuma, millal 
hoolitsused ja millal tagasi hotellituppa. 
Karukella puhkemajas on võimalik end 
argipäeva elust, muredest ja rõõmudest 

nii välja lülitada, et unustad korraga 
söömise, kellaaja ja parimal juhul ka 
ajaarvamise. Meile meeldis selle maja 
juures KÕIK! Ja meile meeldis, et me 
saime kõike ise teha. Tubade sisusta-
mine, köögitarvikute lai valik, pabera-
jalehtede olemasolu on üksikud näited 
sellest, kui palju maja peremees ja pere-
naine on sellesse kõike panustanud, et 
üks pere saaks sõita linnast välja ja liht-
salt puhata.” Heigo (25)

Kodu eemal kodunt: kõik on olemas, 
kõik on koos!

www.karukella.ee


