
Atesteeritud giidid 
Saare maakonnas

 

Saaremaa Giidide Ühing 
Kontakt: (+372) 5048295; (+372) 5175596



Hannela Heinmaa
SGÜ juhatuse liige

Saaremaa ja Muhumaa, kultuur ja
ajalugu, eriti hea meelega teen retki 

looduses.
 

Mob.: (+372) 53784304
E-post: hannela.heinmaa@hannela.eu



Heli Kakko
SGÜ ja EGL juhatuse liige

Seitsme maa ja mere taga asub
kodusaar Saaremaa, imelise looduse, 
sõbralike inimeste ja palju  põnevaga. 

Tule avastama! Viikingil on lugu 
jutustada...

 
Mob.: +372 5175596

E-Post: helikakko13@gmail.com 



Elle Mäe
SGÜ juhatuse liige, esinaine

Armastan oma kodusaart Saaremaad ja 
tunnen end mõnusalt selle eripalgelistel 

naabersaartel. 
Rõõmuga jagan nende saarte ilu ja võlu 

külalistega.
 

Mob.: (+372) 5048295
E-post: ellemae59@gmail.com 

mailto:ellemae59@gmail.com


Gunnar Usin
SGÜ juhatuse liige

Saaremaa ja Muhumaa giid. Loodus- 
matkad jalgrattaga ja jalgsi. Eluaegse 

ajaloohuvilisena võin rääkida igast 
paigast huvitavaid fakte ja lugusid. 

Lemmikud on Sõrve ja Abruka! 
 

Mob.: (+372) 5665 7866
E-post: gunnar.usin@gmail.com



Urve Vakker
SGÜ juhatuse liige

Ajalugu, eelistus Lääne-Saaremaa, 
meeldivad väikesaared.  

Vaata ringi siin ja seal Saaremaa ja 
mere peal, bussi, ratta, laevaga, saad 

targaks kerge vaevaga.
 

Mob.: (+372) 53443956
E-post: vakkerurve@gmail.com



Tutvustan rõõmuga Saaremaa ja 
Muhumaa ajalugu, legende, saarte 

loodust. Viin läbi ekskursioone Kuressaare 
linnas ja maapiirkonnas. Temaatilised 

giidituurid vene keeles.
 

Mob.: +(372) 56472795
E-post: tatjana.abr@mail.ru

Tatjana Abramova 
 



Jagan inimestega Saaremaa lugusid nii 
ajaloost kui tänapäevast. Natuke nalja 
käib ka asja juurde. Kui seltskond väike, 

teen teile reisi oma autoga. 
 

Mob.: (+372) 5251139 
E-post: varava@varava.fie.ee

Aado Haandi
 



Visite de l'ile de Saaremaa et de 
Kuressaare sa capitale en français.

 
Contact : + (372) 58 257 605
E-mail: philsaare@gmail.com 

Philippe Hache
 



Iidsetest aegadest tänapäevani, 
Kuivastust Sõrve sääre tipuni. Läheme 

koos avastama!
 

Mob.: (+372)  5335 8737
E-post: Annapolis1999@hotmail.com 

Kaja Holm
 

mailto:Annapolis1999@hotmail.com
mailto:Annapolis1999@hotmail.com


Kuna „eelmises“ elus kolasin aastaid 
merel, siis nüüd jutustan Teile giidina 
Kuressaarest, Saaremaast ja Eestist. 

Saan teha giiditööd ka Eesti 
Meremuuseumis, nii Lennusadamas kui 

Paksus Margareetas. 
 

Mob.: (+372) 56631468
E - post: heinojoandi@gmail.com

Heino Joandi
 

mailto:heinojoandi@gmail.com


Tööpiirkond: Saare maakond
 

Mob.: (+372) 58109335

Maie Kahju
 



Tööpiirkond: Saare maakond
 

Mob.: (+372) 5205334
E- post: mkihlevelt@gmail.com

Maie Kihlevelt
 



Aastast 1995 tutvustan Saaremaad 
rõõmsal meelel ja soome keeles.

 
Mob.: (+372) 5035655

E- post: tiiu.kiil@ametikool.ee

Tiiu Kiil
 



Olen põlissaarlane. Heameelega 
tutvustan huvilistele nii Saare- kui ka 
Muhumaa kaunist loodust ja põnevat 

ajalugu ning tänapäeva.
 

Mob.: (+372) 525 1347
E- post: kaikoitla100@gmail.com

Kai Koitla
 

mailto:kaikoitla100@gmail.com


Töötan gruppidega ja eraisikutega. 
Teen ekskursioone Muhumaal, 

Saaremaal ja kõikidel objektidel. 
 

Mob.:(+372) 56563260
E-post: nijole.karner@gmail.ee

Nijole Kärner
 



Olen sügavate juurtega saarlane ja 
hea meelega tutvustan siinseid paiku 

ning inimesi meie toredatele külalistele. 
Talvel töötan koolitaja ja lektorina ning 

suvel tegutsen majutusvaldkonnas. 
Giidin nii bussi- kui individuaalreise 
Saaremaal, Muhus ja Kuressaares.

 
Mob.: (+372) 5273737

E-post: anu@saarlane.ee 

Anu Lomp
 



Väga meeldib Lääne- Saaremaa 
piirkond.

 
Mob.: (+372) 55945245
E-post: ellevant@hot.ee

 

Elle Mäe
 



Huvitun kõigest, mis meie ümber ja sees 
ja kõigest uuest, mis unustatud vana. 
Tants, jooga, teater, kino ja muusika. 

Reisimine ja loodusmatkad. 
 

Mob.: (+372) 5204962
E-post: Ingrid38@hot.ee

Ingrid Paiste
 



Maailm on imeline! Kõik inimesed ja 
paigad on nii erinevad ja samas nii 

sarnased. Soovin jagada ainulaadseid 
kohti teiega. 

 
Mob.: (+372) 53452699

E-post:marje.pesti@gmail.com

Marje Pesti
 



"Armastan päikest ja tuuli..." Just seda 
Saaremaa pakub. Sekka ajalugu ja 

kultuuri. Tule koos minuga Eesti 
suurimat saart avastama!

 
Mob.: (+372) 520 8780,

E-post: merleprii@gmail.com

Merle Prii
 

mailto:merleprii@gmail.com


Armastan ja austan oma kodusaare 
Saaremaa loodust! Loodusgiidimine ja 

ravimtaimeretked, nii looduses kui 
Kuressaare linnas! Olen ise herbaatik, 
loodustoodete valmistaja, koolitaja ja 

looja. Lähme loodusesse!
 

Mob.: (+372) 53608074
E-post: saarekunksmoor@gmail.com

Heler Põld
 



Olen juurtelt sõrulane, eriti armastan 
Sõrvemaad. Jagan meeleldi lugusid 

siinsetest inimestest, kultuurist ja 
ajaloost kõigile soovijaile kulgedes  
mööda Muhu- ja Saaremaad ning 

Kuressaares!
 

Mob.: (+372) 56563562
E-post: marika.partel@gmail.com 

Marika Pärtel
 

mailto:marika.partel@gmail.com


Tule kaunile Saarele Sa, et koos 
avastada uut ja põnevat ning 

seigelda Saaremaa ja Muhumaa 
ajalooliselt kirevates paikades.

 
Mob.: (+372) 5153607

E-post: onne.raamat@mail.ee

Õnne Raamat
 

mailto:onne.raamat@mail.ee


Ajalugu, rahvakultuur, arhitektuur, 
loodus.

Mob.: (+372) 56940303
E-post: ardamaiga.raiss@mail.ee

Arda- Maiga 
Raiss

 



Olen põlissaarlane ja heal meelel 
tutvustan huvilistele Muhu- ja 

Saaremaa ajalugu, kultuuriväärtusi ja 
Saaremaa Muuseumi eesti ja vene 

keeles.
 

Mob. (+372) 529 7727
E-post: yloroos@yahoo.com 

Ülo Roos
 



Hobideks ajalugu, reisimine, 
kollektsioneerimine.

 
Mob.: (+372) 5082637

E-post: daisiroose@gmail.com

Daisi Roose
 



Tööpiirkond: Saare maakond, 
Saaremaa muuseum

 
Mob.: (+372) 5284880

E-post: sepp.edith@gmail.com
 

Edith Sepp
 



Tere tulemast minuga koos avastama 
Saaremaa kauneid radasid! Kuidas küll 

kõike seda põnevat ja kaunist kõikse parem 
kogeda võiks olla? Eks ikka heas matka-, 

jalgrattasõidu- või bussiseltskonnas.
 

Mob.: (+372) 5697 5955
E-post: anne.sepping@gmail.com

Anne Sepping
 



Töötan giidina Saaremaal ja Muhu 
saarel, igasugustel ratastel peale 
kärude ja rongide. Räägin teile nii 

kongist kui salongist.
 

Mob.: (+372) 5230890
E-post: hs@oesel.edu.ee 

 

Heimar Siirak
 

mailto:hs@oesel.edu.ee


Saaremaal on keik asjad kenad. Meite 
kenasid kohti tutvustan suurima 

heameelega. Viikingiajast keskajani, 
keskajast ärkamisajani ja tänapäeva 

välja. 
 

Mob.: (+372) 52 022 68
E-post: : helletimm63@gmail.com

Helle Timm
 

mailto:helletimm63@gmail.com


Eelistan lühemaid matku ja giidimist 
Muhu saare piires. Retked Kõinastule. 
Autoga sõidutamise võimalus, sobivad 

ka jalgrattamatkad. 
 

Mob.: (+372) 53404369
E-post: muhukadri@gmail.com

Kadri Tüür
 



Töö piirkond: Saare maakond
 

Mob: (+372) 56473929, 
E - post: tiiutonus@hot.ee

Tiiu Tõnus
 

mailto:tiiutonus@hot.ee


Talvel saksa keele õpetaja,
 suvel giid. 

 
Mob.: (+372) 5528725

E-post: marika.varjas@gmail.com

Marika Varjas
 



Oled sa siin või sealpool saart, tähtis 
on leida paat! Soovid loodust või 

kultuuri, Saaremaa selleks pakub ruumi!
 

Mob.: (+372) 5184700
E-post: aveviil3@gmail.com 

Ave Viil
 

mailto:aveviil3@gmail.com


Töö piirkond: Saare maakond
 

Mob.: (+372) 56645057
E- post: maiju.zuping@gmail.com

Maiju Zuping
 


