
Soodustused ametiühingu liikmetele  
 
Eesti Ametiühingute Keskliidu liikmekaardiga saavad ametiühinguliikmed erinevaid 
soodustusi. Lisainfot liikmeskaardi soodustuste kohta saab EAKLi arendusjuhilt Jaan-
Hendrik Toomelilt hendrik.toomel@eakl.ee  

 
 
 
BÜROOMAAILMA PAKKUMINE AMETIÜHINGUTE LIIKMETELE  
 
Ametiühingu liikmetele kehtib Büroomaailmas soodustus kuni -10%.  
Soodustuse saamiseks võtke ühendust oma kliendihalduriga või külastage meie 
kauplusi. Soodustus kehtib liikmekaardi ettenäitamisel salasõnaga „Ametiühingu 
liige“.  
 

 
 

 
 
 
ALEXELA PAKKUMINE AMETIÜHINGUTE LIIKMETELE  
Alexela on EAKLi ametlik energiapartner ning pakub suurepärast võimalust 
ametiühingute liikmetel osta autokütuseid, elektrit ja kodukütteks maagaasi eriti 
soodsatel tingimustel. 

 
 
AUTOKÜTUSED  
EAKL liikmekaardiga kehtib Alexela tanklates -3 senti iga kütuseliitri kohta. 
Soodustus on püsiv ning see ei sõltu ostetavast kütusemahust. Vaata Alexela 
tanklaid üle Eesti. Täpsem info telefonil 629 0000  
NB! Liikmekaart tuleb makseautomaadis registreerida enne tankimise eest 
tasumist.  
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GAAS ja ELEKTER  
EAKL liikmed saavad Alexelast osta elektrit ja maagaasi supersoodsa hinnaga. 
Elektri- ja gaasipakkumise kasutamiseks palume saata e-mailile energia@alexela.ee 
märgusõnaga „ALEXELA“ oma ees- ja perenimi, isikukood, kontakttelefon, e-maili 
aadress, postiaadress. Seejärel saab sõlmida lepingu. Täpsem info telefonil 640 
8088  

 
 
 
AS NARVA-JÕESUU SPA & SANATOORIUMI PAKKUMINE AMETIÜHINGUTE 
LIIKMETELE  
AS Narva Jõesuu-Sanatoorium pakub ametiühingu liikmeskaardi omanikele 
soodustust -15% kõikidele tavahinnaga pakettidele,Saunamaailma letihindadele ning 
raviprotseduuridele, ning –20% majutusele. 

 
Mis on Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium?  
Narva-Jõesuu SPA & Sanatoorium asub imekaunis kohas, kus looduse jõul on 
tervendav ning lõõgastav efekt. Narva-Jõesuu SPA hotelli peahoone on 
projekteeritud 30-ndate aastate funktsionalistlikus stiilis ning see on koht, mis paistab 
silma oma eripäraga! Hotelli hoone on nagu valge purjekas merelainete keskel – 
seda ümbritseb männimets ning hotell asub ainulaadse 12 km pikkuse liivaranna 
vahetus läheduses. 
Sanatoorium pakub täisteenust - majutus, toitlustus, transport ja aktiivne tegevus. 
Kõike vajalikku tähtpäevade, konverentside, suvepäevade, seminaride jt firma või 
isiklike ürituste pidamiseks leiad Narva-Jõesuu Sanatooriumis. Küsi lisainfot: 
info@narvajoesuu.ee  
 

 
 
 
SPAAHOTELLI LAINE PAKKUMINE  
Spaahotell Laine pakub ametiühinguliikmetele, kellel on olemas liikmeskaart, 
erinevaid soodustusi: 
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10% soodustust pakettidele; 
10% soodustust vee- ja saunakeskuse pääsmele; 
10% soodustust majutusele. 
 
Pakkumine ei laiene sooduspakkumistele ning suursündmuste erihindadele. 
Soodustus kehtib ka pereliikmetele, tingimusel, et teenust kasutatakse liikmepileti 
omanikuga koos. Pakutavate teenuste arv on piiratud. Teenuste täpsem info meie 
kodulehel www.laine.ee Info ja broneerimine: info@laine.ee Tel. 372 47 24 400 

 
Lisainfo:  
Ootame Sind Spaahotelli Laine, mis asub Haapsalus, vanalinna vahetus läheduses, 
Väikese Viigi kaldal. Lisaks mugavale majutusele, pakume erinevaid ravi- ja 
lõõgastuspakette ning spaahoolitsusi. Kõikidele hotellis ööbivatele klientidele on 
piiramata ajakasutusega vaba pääs vee-ja saunakeskusesse lahtioleku aegadel.  
 

 
 
 
TALLINN VIIMSI SPA PAKKUMINE 
Tallinn Viimsi SPA Hotell pakub ametiühinguliikmetele vabaajakeskuse teenuseid 
soodushinnaga:  

• Spordiklubi ühekordne pääse 7 EUR 
• Spordiklubi piiramatu kuukaart 55 EUR 
• Ühekordne komplekspääse 10 EUR 
• Piiramatu komplekskaart 1 kuuks 70 EUR 
• Ujula kuukaart 35 EUR 
• SPA18+ külastus tavahinnast 20 % soodustust (pakumine kehtib Ostja 

töötajale ning tema ühele kaaslasele kui nad kasutavad teenust koos), pääse 
kehtib 2,5 tunniseks külastuseks (SPA18+ külastus 3 tundi).  

Spordiklubi pääse sisaldab: jõusaali ja ujula kasutamist ning võimalust osaleda 
rühmatreeningus ning 2,5 tundi tasuta lastehoidu Viimsi SPA lastekeskuses (lastele 
al. 3 elusaastast). Komplekspääse sisaldab: lisaks eelnevale ka Viimsi SPA 
saunakeskuse kasutamist. 
Tutvustus:  
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Kõigest 10 km kaugusel Tallinna südalinnast, looduskaunil Viimsi poolsaarel asuv 
Tallinn Viimsi SPA on armastatud vaba aja veetmise kompleks, kus on palju 
võimalusi aktiivselt ja tervislikult puhata ning lõõgastuda. 

 
Spordiklubis tervitab huvilisi tipptasemel varustusega jõusaal, eksklusiivne 
kardiopark, raskuste- ja venitusala, ujula (16 x 25 m) ja lastebassein. 
Rühmatreeningufännidele on spordiklubis kaks rühmatreeningute saali, kus toimuvad 
rühmatreeningud erinevale maitsele oma ala parimate spetsialistide juhendamisel. 
Viimsi SPA saunakeskuses on külastajate käsutuses 7 erinevat sauna (auru-, 
soolakivi-, puukütte- ja kadakasaun ning 3 leilisauna), basseinid ja saunabaar. 
Regulaarsed saunaseansid koos saunameistriga kujutavad endast tõelist maiuspala 
nii kehale kui meelele. 
Eksklusiivne SPA18+ saunakeskus on Viimsi SPA uusim osa. Siin saab nautida 
erilist vaikust ja rahu, kuna SPA18+ on mõeldud ainult täiskasvanutele. 
Maksimaalseks lõõgastumiseks on siin külastaja päralt kuus eksklusiivse 
sisekujunduse ja atmosfääriga sauna, veebaar, privaatsed puhkealad, 
lõõgastusruum puuviljade ja värskendavate jookidega, Garra Ruffa kala-bassein, 
Türgi hamam ja Saaremaa mudaga Mudalas. Lisaks on kompleksis Black Rose pubi, 
ilu- ja tervisekeskus, lastekeskus Rõõmupisik, Viimsi Kino, Atlantis H2O veekeskus ja 
hotell.  
 

 
 
 
STRAND SPA JA KONVERENTSIHOTELL PÄRNUS 
Strand SPA & Konverentsihotell on Eesti Ametiühingute Keskliidu ametlik 
koostööpartner ning pakub suurepärast võimalust konverentside pidamiseks ning 
vabaaja veetmiseks. 
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KONVERENTSISAALID -20% 
EAKL liikmekaardiga kehtib Strand hotellis soodustus -20% konverentsisaalide 
tavahinnast. Soodustus on püsiv ning see ei sõltu soovitavate konverentsiruumide 
arvust või suurusest. Hotellis asub 8 saaliga Lääne-Eesti suurim koneventsikeskus, 
millest suurim saal mahutab kuni 500 delegaati. Lisainfo ja broneerimine 447 5375 
või conference@strand.ee NB! Liikmekaart tuleb esitada Hotelli vastuvõtus. 
VAHVA MÄNG SISEMINIGOLFIS -10% 
EAKL liikmekaardiga kehtib Strand hotellis soodustus -10% siseminigolfi pileti 
tavahinnast. Soodustus on püsiv ning ei sõltu mängijate arvust. 18-rajaline põrgu-
stiilis siseminigolfis on külalistel võimalus korraldada erinevaid sündmusi – turniire, 
sünnipäevasid, firmaüritusi. Ruumi on võimalik üürida ka seminari või koolituse 
korraldamiseks pakkudes eristuvat interjööri ja loomingulist atmosfääri. Lisainfo ja 
broneerimine 447 5389 või sales@strand.ee NB! Liikmekaart tuleb esitada pileti 
ostmisel Lobby baari.  
 
SPAA LÕÕGASTUS -10% 
EAKL liikmekaardiga kehtib Strand hotelli spaas soodustus -10% ühekordse pääse 
tavahinnast. Soodustus on püsiv ning kehtib liikmekaardi esitamisel spaa müügiletti. 
Hubane soojades toonides spaa on mõnusaks lõõgastuseks, pakkudes auru- ja 
soome sauna mõnusid, soojendusega laavakivitoole, massaaži- ja mullivanni ning 
jahutavat basseini. Suvekuudel on lisaks avatud lamamistoolidega terrass. Lisainfo ja 
broneerimine 447 5389 või sales@strand.ee  
 
HÕRK Á LA CARTE MENÜÜ -10% 
EAKL liikmekaardiga kehtib Strand hotelli restoranis soodustus -10% kogu á la carte 
menüüst. Soodustus on püsiv ning kehtib liikmekaardi esitamisel restorani 
teenindajale. Värskelt renoveeritud põhjamaise hõnguga restoran pakub kõrkusid 
maitseid inspireerituna Euroopa köökidest. Lisainfo ja broneerimine 447 5398 või 
restoran@strand.ee NB! Liikmekaart tuleb esitada restorani teenindajale. 
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