Valikkursused 1.-5. juunil 2020 OLME
Gümnaasium
Kus saab ööbida?

Ööbimise tasu

1

Noarootsi
Gümnaasium

Koolil on ühiselamu

tasuta

2

Põlva
Gümnaasium

Koolimajas. Kaasa oma
magamiskott ja madrats/
magamismatt.

tasuta
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Rapla
Gümnaasium

4

Hiiumaa
Gümnaasium
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Jõgevamaa
Gümnaasium
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7

8
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Toitlustusvõimalused
Transport
Koolisööklas: koolilõuna
tasuta, hommiku- ja
http://www.ng.edu.
õhtusöök tuleb ette tellida
ee/kontaktid/
(1,2€ ja 1,5€). Ühiselamus
köök ja pood lähedal.
Toidupood ja kohvik on
100m raadiuses.
www.tpilet.ee;
Koolimajas on
bussijaam asub ca 300m
mikrolaineahi, külmik ja
koolimajast.
veekeetja

Bussijaam 0,5 km
Lõunasöök koolis tasuta.
kaugusel. Hea
Rapla vallal on
Hommikuputru saab kooli
rongiühendus,
ühiselamu. Kehtna KHK
sööklast osta. HommikuRaplas 1 öö 15 eurot
raudteejaamas on igal
õpilaskodu. Bussiühendus
ja õhtusööki saab
Kehtnas 1 öö 15 eurot
rongil linnaliinibuss
Kehtnaga (10 km) väga
valmistada ühiselamus.
vastas ja toob kesklinna,
hea.
Pood 200 m kaugusel.
kust kooli on ca 300 m.
Õpilaskodu

1) Hostel Virtus
2) Madise maja

Hommikupuder ja
koolilõuna kooli sööklas
Õpilase kulul
tasuta
Lõunat saab süüa kooli
kohvikus tasuta (kui
1) http://jogevasport. kursuse toimumiskohaks
on koolimaja või selle
ee/majutusteenus/
Rongi- ja bussijaam
2) http://www.madis. lähiümbrus). Hommiku- ja koolimajast umbes 1 km
õhtusöökide eest vastutab
ee/
kaugusel.
õpilane ise.
Hommikuputru saab osta
kooli kohvikust.
tasuta

Kool ei paku. Õpilastele
saame majutamiseks
üleskutse saata

Põhimõtteliselt saab
õpetajate köögi
mikrolaineahju,
kohvimasinat, veekeetjat ja
külmikut kasutada; Wolt ja
lähimad poed on ka
populaarsed. Kooli söökla
töötab.

Kesklinnast 1A buss, meile
lähim peatus 1 km. https:
//transport.tallinn.ee/

tasuta

Toidupood on 300m
raadiuses. Koolimajas on
mikrolaineahi, külmik ja
veekeetja. Lõuna kooli
poolt.

www.tpilet.ee;
bussijaam asub ca 1 km
koolimajast.

Hommikupuder ja koolilõuna
tasuta. Kooli kõrval Maxima
pood. Süüa saab ka
bussijaama kõrval olevas
Vironia keskuses ja kohalikus
söögikohas Ašot (koolist
800m).

Bussijaamast koolini on
umbes 12 min jalutuskäik.

Viimsi
Gümnaasium

Sugulased-tuttavad ja lähim
odavam ööbimishotell on
"Lavendel SPA" 1,4 km
kaugusel: https:
//spahotellavendel.ee/

Jõhvi
Gümnaasium

Koolimajas. Kaasa oma
magamiskott ja madrats/
magamismatt.

Kohtla-Järve
Gümnaasium

Meie enda koolimajas on
pesemisvõimalused olemas,
aga ööbimiseks mitte.
Virumaa Kolledži hostel on
kooli lähedal (500m) ja seal
saab ööbida vabade
kohtade olemasolul
eelkokkuleppel (tasuline).

Saame saata õpilastele
üleskutse
kodumajatuseks.

Valga
Gümnaasium

Koolimajas puuduvad
pesemisvõimalused,
seetõttu ööbida majas ei
saa. Õpilased saavad
majutuda Valgamaa
Kutseõppekeskuse
õpilaskodus.
Majutusasutustest
soodsaim on Maria Hostel
(http://www.mariahostel.
ee/majutus/).

Valgamaa
Kutseõppekeskuse
Koolilõuna tasuta.
õpilaskodus on öö 20
Hommiku- ja õhtusöögi
eurot (õpilaste arvu
eest peavad õpilased ise
teades saame
www.tpilet.ee; rongi- ja
hoolt kandma.
kutsekooliga kindlasti
bussijaam asub
Toitlustusasutused, peod
ka hinna osas
koolimajast ca 1 km
lähedal. Kutsekooli
kokkuleppele). Maria
kaugusel.
ühiselamus võimalus
Hostelis on 2-kohaline
kasutada pliiti, külmkappi,
tuba 25 eurot, st 12,5
mikrolaineahju.
eurot inimene, 3kohaline tuba 45 eurot.

10

Paide
Gümnaasium

Kooliga samas majas asub
Järvamaa
Kutsehariduskeskuse
õpilaskodu (2-kohalised
toad). Lisainfo margit.
udam@paide.edu.ee

10 eurot ööpäev

Koolilõuna tasuta. HommikuBussijaamas koolini umbes
ja õhtusööki saab valmistada
1,5 km.
õpilaskodus.

