
Anija mõis asub Tallinnast Narva suunas sõites 30-minutilise autosõidu
kaugusel Piibe maantee ääres.

Siin, põlispuude all, kaunis restaureeritud mõisamiljöös on mitmekülgseid saale
ja salonge seminaride, konverentside, koolituste ning muude kohtumiste
pidamiseks. 

Ajaloolise õhustikuga inspireerivas keskkonnas on ürituse õnnestumiseks
suurepärased tingimused:

mugav ligipääs - 30 minutit Tallinnast;
mitmekülgsed ruumid - nii suurüritusteks kui intiimseteks kohtumisteks;
kaasaegne esitlus- ja helitehnika;
toitlustus;
tasuta härrastemaja püsinäitus "Mõisa aja lugu" (ruumi rent al 4h);
jalasirutuseks kaunis mõisapark;
mitmekülgne meelelahutus: töötoad käsitöökambris, mõisatantsu
õpituba, külastusprogrammid mõisapargis jm.
 
 
 

Seminari- ja konverentsiruumidSeminari- ja konverentsiruumid   
Anija mõisasAnija mõisas

Tule ja lase lummata end Anija mõisa lihtsuse võlul! 

WIFIKuni 200 inimest Toitlustus Meelelahutus Helisüsteem Esitlustehnika Hea ventilatsioon



Seminarid ja konverentsid ait-sündmuskeskusesSeminarid ja konverentsid ait-sündmuskeskuses

Väike saal   (74 m²)

Wifi;
dataprojektor, teisaldatav ekraan;
pabertahvel ja markerid;
märkmepaberid ja pliiatsid;
pehmed toolid.

19. sajandi I pooles ehitatud ja värskelt restaureeritud ait-sündmuskeskus on helge
ning hubane, pakkudes kõige mitmekülgsemaid võimalusi ja on suurima
mahutavusega.

35 12 24 35 18

Hind: 40€ tund, 250€ 8 tundi

Suur saal   (178 m²)

200 28 44 60 40

Wifi;
juhtmevaba pildi ja heli edastamise
süsteem ClickShare;
helitehnika ja 2 mikrofoni;
dataprojektor, ekraan (300x200 cm);
esitluspult;
pabertahvel ja markerid;
märkmepaberid ja pliiatsid;
pehmed toolid.

Kvaliteetse tehnikaga varustatud 
 ruumikas saal.

Hind: 80€ tund, 500€ 8 tundi

Hubane ja õdus väiksemale
seltskonnale.



Seminarid ja konverentsid härrastemajasSeminarid ja konverentsid härrastemajas

Ajastusalong   (36 m²)

19. sajandi algusaastatel ehitatud ja värskelt restaureeritud härrastemaja võlub
lihtsuse iluga. 

25 6 12 6

Hind: 50€ tund, 350€ 8 tundi

Mõisahärra puhketuba  (45 m²)

1636

Teisel korrusel asuv tuba on
valgusküllane ja kauni vaatega
mõisaparki.

Hind: 50€ tund, 350€ 8 tundi

Ajastusalong heidab pilgu Anija
mõisa tapeetide kihistustele.
Praksuv kaminatuli loob õdusa
meeleolu.

Paberituba  (38 m²)

24 10 12 8

Teisel korrusel asuv Kehra
paberivabriku lugu jutustav tuba on
härrastemaja modernseim. Seinal
on statsionaarne ekraan.

Hind: 30€ tund, 200€ 8 tundi

Kõikides salongides ja tubades on WIFI ning soovi korral dataprojektor, teisaldatav
ekraan, pabertahvel, markerid, märkmepaberid ja pliiatsid.



Seminarid ja konverentsid härrastemajasSeminarid ja konverentsid härrastemajas

Ballisaal   (97 m²)

Hind: 100€ tund, 700€ 8 tundi

Mõisa kõige pidulikum saal sobib
nii ametlikeks koosviibimisteks kui
ka pidulikeks vastuvõttudeks. 

Teater

Ait-sündmuskeskuse 
suur saal (178 m²)
Härrastemaja 
ballisaal (97 m²)

Härrastemaja
Mõisahärra puhketuba  (45 m²)

Ait-sündmuskeskuse
väike saal (74 m²)

Härrastemaja 
Paberituba (38 m²)
Härrastemaja 
Ajastusalong (36 m²)

Kokkuvõte

60 42 30 40

Klass Ümarlaud O-kuju U-kuju Hind
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25

28

12

44

42

24

10

6

60
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80 €/h
500 €/päev

100 €/h
700 €/päev

40 €/h
250 €/päev

50 €/h
350 €/päev

30 €/h
200 €/päev

50 €/h
350 €/päev

Ballisaalile lisaks on võimalik
rentida kaks salongi ja veranda, mis
annavad lisaruumi mugavaks
toitlustamiseks ja äraolemiseks. 

Hind: 200€ tund, 1200€ 8 tundi

Broneerimistingimused: anijamois.ee/teenused/seminariruumid


