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Bezmaksas
ekskursijas
pilsētā
Mūsu pilsētas viesiem un citiem
interesentiem piedāvājam bezmaksas
ekskursiju pa pilsētu gida pavadībā:
26.12. plkst. 14.00 somu valodā.
29.12. plkst. 14.00 angļu valodā.
01., 03. un 05.01. plkst. 14.00 krievu valodā.
Ekskursijas sākums pie Pērnavas Apmeklētāju
centra (Uus tn 4), ilgums apmēram 1 stunda.
Lai pasūtītu tematiskās ekskursijas,
sazinieties ar gidiem
Informācija par gidiem un ekskursiju
valodām atrodama šeit. Cenas par
ekskursijām sākot no 30 €/ h

Ziemassvētku
tirdziņi
Tradicionālais tirdzniecības
centra “Kaubamajakas”
ziemassvētku gadatirgus
(Papiniidu 8, Pērnava)
Laika posmā 17.-24.12.2018.
Amatniecības tirdziņš –
rokdarbus un dāvanas
Ziemassvētku maisā!
Uz tikšanos tirdzniecības
centrā “Kaubamajakas” –
ar plašāko izvēli Pērnavā!
Papildu informācija:
www.kaubamajakas.ee

Koncerti
Pērnavas koncertzāle
(Aida 4, Pērnava)
Papildu informācija:
+372 445 5800
parnu@concert.ee
www.concert.ee/parnu
22.12. plkst. 19.00
“Gadumijas zvaigznes”
Ines & Karl-Erik Taukar

27.12. plkst. 19.00
“Esi sveicināta, ziema!”
Swingers, Tanja, Birgit,
Jüri Pootsmann, Mikk Saar

18.12. plkst. 19.00
“Siltuma sargāšanas laiks”
Sievas virtuvē

23.12. plkst. 17.00
”Kad mana sirds
pārtop par vārdiem”
Liisi Koikson un Jaan Tätte

28.12. plkst. 19.00
Gada nogales koncerts
Pearu Paulus & liveband

19.12. plkst.19.00
“Ziemas pasaku zeme”
Annely Peebo, Karl Madis
Ja Karavan

25.12. plkst. 14.00
“Atrastās mantas”
Jarek Kasar, Jaan Pehk
& Mari Kalkun

30.12. plkst. 17.00
Koncertorganizācijas “Eesti Kontsert”
un “Hennessy” Jaungada koncerts.
Igaunijas Valsts simfoniskais orķestris
Diriģents Olari Elts

21.12. plkst. 19.00
Lauri Saatpalu un Jaan Sööt

26.12. plkst. 17.00
Maarja-Liis Ilus,
Ott Lepland & Noorkuu

10.01. plkst. 19.00
“Edīte Piafa un II pasaules karš”

17.12. plkst. 19.00
“Čiekuri un Celmi”
Ivo Linna, Robert Linna, Antti
Kammiste un Eric Kammiste

Ziemassvētku pusdienas
ar dzīvo mūziku viesnīcā
“Villa Ammende”
(Mere pst 7, Pērnava)
Papildu informācija:
+372 447 3888
sale@ammende.ee
www.ammende.ee
Adventes svētdienā aicinām jūs izbaudīt
viesnīcas “Villa Ammende” Ziemassvētku
pasauli. Jūs gaida izrotāta zāle, svinīgi
klāts galds, kamīns un tajā sprakstoša
uguns, skaista Ziemassvētku mūzika un
izcilas Ziemassvētku maltītes.
23.12. plkst. 12.00-15.00
Cena 29 €/ personai
(lūdzam pieteikt iepriekš)

Aktivitātes

Ziemassvētku
valstība Lotes Zemē
(Reiu ciems,
Hēdemēstes pagasts)
Papildu informācija:
+372 5885 5699
info@lottemaa.ee
www.lottemaa.ee
Lotes zemes Ziemassvētku valstībā visas dienas
garumā jūs gaida iemīļotie varoņi Lote, Bruno, Alberts
un visi pārējie Izgudrotāju ciema iemītnieki, aizraujošas
nodarbes un Ziemassvētku programma:
• Lielais Ziemassvētku uzvedums Džovanni teātrī
• Mazais uzvedums pie trušu namiņa
• Ziemassvētku stāsti ar Annu un Loti
• Ziemassvētku rotājumu darināšanas darbnīca
• Izgudrošana kopā ar Oskaru
• Tikšanās ar Ziemassvētku trusi Volfgangu
• Piparkūku rotāšana kopā ar Annu
• Ziemas sporta veidi kopā ar Mati

Gaismas uzvedums “Tumsas gaismā”
pie pērnavas rātsnama (Uus iela 4, Pērnava)
Divos decembra vakaros apmeklētājiem
būs iespējams vērot krāšņu gaismas
uzvedumu “Tumsas gaismā” .

Lotes zemē atvērti ir namiņi, piedzīvojumu
parks, planetārijs, interneta atklāšanas tornis.
Pietiks arī laika, lai Izgudrotāju ciemā ļautos
vienkāršai pastaigai, Artura veikala un Lotes
zemes kafejnīcas apmeklējumam.
Ziemassvētku valstība gaida
jūs 15.-16.12. un 26.-30.12.
Biļeti var iegādāties iepriekšpārdošanā
www.lottemaa.ee vai uz vietas. Cena:
15 €/ personai, bērniem līdz 1 gada vecumam
(ieskaitot) bez maksas, senioriem 9 €

Gaismas uzvedums būs apskatāms uz Pērnavas
Rātsnama priekšējās fasādes 21. un 22. decembrī
plkst. 18.00, plkst. 19.00 un plkst. 20.00.
Darbosies kafejnīcas, kas viesiem piedāvās
karstus dzērienus un gardas uzkodas.
Uzvedums visiem ir bez maksas!

Aktivitātes
Radošās nodarbes Marijas
Magdalēnas ģildē
(Uus 5, Pērnava)
Papildu informācija:
+372 5887 2790
info@maarjamagdaleenagild.ee
www.maarjamagdaleenagild.ee
Marijas Magdalēnas ģildē darbojas
amatniecības un radošais nams. Šeit var
iegādāties Pērnavas meistaru darbus un
aplūkot, kā šie darbi top. Ģildes darbalaikā,
vienojoties ar meistaru, iespējams arī
pašiem iesaistīties rokdarbu darināšanā.
Veselīga ēdiena kafejnīca:
P-Pk plkst. 10.00-16.00
* 24.-26.12. un 31.12.-01.01. slēgts

Ziemas Gaismas Promenāde
Pernova Dabas Mājas Pagalmā
(A.H. Tammsaare pst 57, Pērnava)
Papildu informācija:
+372 440 1055
admin@pernova.ee
www.pernova.ee
Uz diviem ziemas mēnešiem Pernova
dabas mājas pagalms pārvēršas par
pasaku mežu, un gada vistumšākajā
laikā apmeklētājus sagaida pasakaina
gaismas promenāde, mirdzošas
dabas skulptūras un Ziemassvētku
spuldzītēm izrotāts mežs.
Ziemas gaismas promenāde
gaida apmeklētājus katru
dienu plkst. 16.00–22.00.

Aktivitātes

“Ziemassvētki lauku sētā” Karla Roberta
Jakobsona Lauku mājās-muzejā
(Kurgjas ciems, Pehjapernumā pagasts)

Alpakas gaida viesus
(Nīdu ciems, Tori pagasts)
Papildu informācija:
+372 553 1531
kaja@alpakafarm.ee
www.alpakafarm.ee
Alpaku fermā var tuvāk aplūkot alpakas.
Tās ar savām lielajām acīm, smaidīgo sejas
izteiksmi un mīkstu jo mīkstu kažoku
uzlabos ikviena apmeklētāja omu.
26.12.-06.01. atvērta katru dienu
plkst. 12.00-15.00 Ieejas biļete:
5 €/ pieaugušajiem, 3 €/ bērniem

Papildu informācija:
+372 445 8171
kurgja@maaelumuuseumid.ee
www.kurgja.ee
Aicinām apmeklētājus pārcelties uz senāku
Ziemassvētku laiku, kad rūķus un Ziemassvētku
vecīšus ļaudis vēl nezināja. Dzirnavās cepsim
un garšosim svētku maizi. Amatniecības namā
notiks Ziemassvētku tematikai atbilstošas
darbnīcas katrai vecuma grupai. Kūtī pabarosim
un paglaudīsim dzīvniekus – mūsu saimniecības
palīgus. Dzīvojamā rijā gaidīs lauku ēdieni un
seno laiku rotaļas. Ja būs sniegs, dosimies
braucienā ar kamanām zirgu pajūgā.
Programma “Ziemassvētki lauku sētā”
notiks 02.-13.01. (nepieciešama iepriekšēja
pieteikšanās). Cena 5 €/ personai

Muzeji un
izstādes
Pērnavas Muzejs
(Aida 3, Pērnava)
Papildu informācija:
+372 443 0585
kylastused@pernau.ee
www.parnumuuseum.ee

09.11.2018.-06.01.2019. Raula Mēla izstāde “Grand Concert”.
“Grand Concert” ir Igaunijas Republikas simtgadei veltīta
mākslas izstāde, kur mākslinieks Rauls Mēls iepazīstina ar
graﬁskiem attēliem, kas veidoti no rakstu zīmēm un burtiem
uz mehāniskās rakstāmmašīnas, digitāli zīmētiem un
drukātiem graﬁskiem attēliem, vizuāli-audiāliem teksta
attēliem un tekstiem, kuros attēlota civilizāciju identitātes,
galvenokārt, igauņu identitātes tematika.

Pastāvīgā izstāde “11 000
gadu vēstures”. Pērnavas
pilsētas un apriņķa vēsture no
akmens laikmeta līdz mūsdienām.
Atvērts O-Sv plkst. 10.00-18.00
* 23.12. atvērts 10.00-15.00,
24.-26.12. slēgts, 01.01. slēgts

Jaunās mākslas muzejs
(Esplanaadi 10, Pērnava)

15.11.2018.-13.01.2019. Izstāde par Polijas un Latvijas būvniecības
mākslas brīnumiem “Būvējot ar ūdeni un gaismu”

Papildu informācija:
+372 443 0772
muuseum@chaplin.ee
www.mona.ee

Izstāde, kas izceļ Baltijas jūras piekrastē esošās villas un sakrālās
būves. Mūsdienīgas sakrālās celtnes nav vien baznīcas, dvēseli
var attīrīt arī klusuma ieskautās bibliotēkas un mākslas muzejos,
skaņām piepildītās koncertzālēs.

Atvērts P-Sv plkst. 09.00-19.00.
* 23.12. atvērts plkst. 09.00-17.00, 24.-25.12. slēgts, 26.12. atvērts plkst. 11.00-18.00,
31.12. atvērts plkst. 09.00-16.00, 01.01. atvērts plkst. 11.00-18.00
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Sameklē lietotni “Pärnu - Explore Hansa“ Google Play vai App Store.
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