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Meremuuseumiga koostöös on erinevad nii pere- kui 

haridusprojektid: Linnalaagrid, Muuseumitunnid, Öö 

laevadel, Perepühapäevad, Lastekaitsepäv, 

Muinastulede öö, Tallinna Merepäevad jpm.

Kuunar Hoppet - 92aastane ainus tänaseks säilinud eestiaegne purjelaev.

Rootsi keeles tähendab Hope/Lootus. Ehitatud Noarootsi rannas eesti-rootslaste piirkonnas 1925-1926aastal.

Seega on 92.a. saav purjelaev ka EV100 raames kenasti taas koduvetes.

Laev on ka 23.02.18 avatud Lennusadama/Meremuuseumi põhinäituse 100 Aastat Kiilu All - 100 Eesti laeva üks eksponent, 

mis on ka ainuke puualus mida täna näidata on reaalselt ja veel samas muuseumi sadamas.



big salon with galley

1 cabin for 3 pers

4 cabins for 2 pers

captains cabin for 3pers

total ca 22+3 bunk place.

2 restrooms with water/sink.

 engine room

shower, storage

Schooner s/v „Hoppet”

Estonian Historic sailing ship.

Builded 1925-1926 in Spitham

Fully renovated 2008-2014
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Mugavus laevas:

~ kogu laeva küttesüsteem

~ avaras salongis „lounge”-ala 

~ kambüüs e. laevaköök 

~ baariala / muusikute ala

~ jahekapid ja sügavkülmikud

~ 2 tualetti, magevesi, valamud

~ gaasipliit ja -ahi

õhtusöögiga meresõidud; tiimi ja 

motivatsioonisõidud; pulmapeo 

raames või korraldada tore ning 

meeldejääv Eesti teemaline 

väljasõit Teie väliskülalistele ja 

klientidele.

Suvisel ajal: 

merel seiklust jagub 

ca 50-le inimesele: 

ettevõtete suvepäevad, 

1-3 päevased sõitud lähisaartele 

(Naissaare, Prangli); 

2-4 tunnised sõidud Tallinna lahel.



Pardal pakutavale roogadele pannakse 
eriti omapärast rõhku sest toidud loob 
laeva kipper isikl ikult oma käe ja 
retseptide ning teadmiste järgi, kes on üle 
10aasta kirglikult ja südamega toite 
valmistanud nii siin- kui sealpool merd - 
sealt ka nimi Kapteni Kambüüs, sest sinna 
t ava l i se l t  kedag i  n i i sama na l j a l t 
toimetama ei lasta. Seega valmistatakse 
s i s u l i s e l t  p e a  i g a l e  k l i e n d i l e 
meelepärane menüü ning latti ei lasta 
alla tooraine kvaliteedis. 

Kapten käib ise ka jahil ja seega on 
valikus Eesti oma saarte ulukeid 
(metskits, põder, jänes, metssiga), 
samuti Saaremaa Šoti maheveis, 
Setomaa mahelammas ning kohaliku 
Läänemere  n ing  Skand inaav ia 
m e r e a n d e  j a  r a n n a r a h v a  t o i t e 
üldisemalt. Loomulikult on võimalik ka 
Vahemere kööki ja eksootilisemaid 
hõrgutisi Teile pakkuda. Pea kõik toidud 
kuni peensusteni valmivad laevas ning 
poolfabrikaate me ei kasuta. Erilise 
maitselamusena on võimalik tellida 
lauale ka hülgeliha.
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Suvisel ajal: merel seiklust jagub ca 50-le inimesele: ettevõtete 
suvepäevad, 1-3 päevased sõitud lähisaartele (Naissaare, Prangli); 
päeval või päikeseloojangul 2-4 tunnised sõidud Tallinna lahel 
õhtusöögiga; tiimi ja motivatsioonisõidud; pulmapeo raames või 
korraldada tore ning meeldejääv Eesti teemaline väljasõit Teie 
väliskülalistele ja klientidele.

Talvine aeg: Külalistele on avatud nii terrass/tekk kui ka köetavad avarad 
siseruumid sh baar ja Kapteni Kambüüs (laevarestoran). Lisa 
seiklusvürtsi oma üritusele: õhtusöögid, hubane istumine, jõuluüritus, 
presentatsioon, degustatsioonid, väliskülaliste vastuvõtu- või 
tutvustusõhtu, teemaõhtud, õpitoad, moosekantidega mõnus 
olemine, tähtpäevad, kliendiüritused. Sadamast avaneb vaade 
Tallinna lahele, Patarei kindlusele, Toompeale, Pirita teele ja 
Meriväljale. Igal vabal valitud momendil värske mereõhk garanteeritud. 
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