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Lottemaan
teemapuisto

Väritä
itse

Lottemaalla löytämistä odottavat yli sata kohdetta,
temaattiset
talot,
mukavat
ruokaelämykset,
matkamuistomyymälä,
uimaranta,
jännittävät
näytännöt ja konsertit joka päivä. Löytämistä,
oivallusta ja todella mielenkiintoisia seikkailuja riittää
koko perheelle koko päiväksi. Baltian suurin
teemapuisto Lottemaa on kaunis rantametsässä
sijaitseva Keksijäkylä, joka on tuttu Lotta-elokuvista,
musikaaleista ja kirjoista. Teemapuisto sijaitsee
kuuden kilometrin etäisyydellä kesäpääkaupunki
Pärnusta. Teemapuisto on auki kesäkaudella sekä
jouluna ja vuodenvaihteessa.
www.lottemaa.ee
Reiu, Häädemeeste
+372 5885 5699
info@lottemaa.ee
Lottemaa
Lottemaa

Valokuva: Lottemaan teemapuisto
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Valgerannan
seikkailupuisto
Seikkailupuistossa
on
yhteensä
6
korkeaa
seikkailurataa. Varaa kaikkien ratojen suorittamiseen 3
tuntia. Kiipeämisen taustana voi nauttia kauniista
merimaisemasta. 2-7 -vuotiaita lapsia odottaa matalalle
rakennettu lasten seikkailurata riippusiltoineen, keinuineen ja laskeutuvine köysiratoineen.
www.valgerannaseikluspark.ee
Valgeranna, Audru
+372 5622 2855
info@valgerannaseikluspark.ee
Valgeranna Seikluspark
valgerannaseikluspark

Valokuva: Valgerannan seikkailupuisto
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Joulupukin
Korstnan tila
Joulupukki asuu täällä yhdessä muorin, tonttujen,
hevosten, jänisten, hämähäkkien, myyrien,
lintujen ja monien muiden pienten ja suurten
ystävien kanssa. Paras vierailuaika on talvella,
mutta ennakkoon sopimalla pääsee käymään
myös muina vuodenaikoina.
www.maria.ee
Kõpu, Tõstamaa
+372 523 6066
info@maria.ee
Jõuluvana Korstna talu

Valokuva: Joulupukin Korstnan tila

Väritä
itse

Viron
Museorautatie
Lavassaaressa

41

1980-luvulta
peräisin
olevan
museon
ulkonäyttelyyn on kerätty yli 70 kalustoyksikköä,
mukaan lukien viisi höyryveturia. Hyvä tietää!
Koko perheelle jännittävässä museossa voi
kesäkuusta syyskuun loppuun lauantaisin
matkustaa museojunalla - 2 km:n matkan voi ajaa
höyry-, diesel- tai piknik-junalla!
www.museumrailway.ee
Ülejõe 1, Lavassaare
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
Estonian Museum Railway
Valokuva: Elen Juurma
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Teisperen tilan
eläin- ja lintupuisto
Teisperen tilan "elävä puistopuutarha" on kodiksi
jäniksille ja erilaisille lintulajeille - kanoille, kyyhkyille,
fasaaneille, ankoille, hanhille. Lapsia ja silittämistä
odottavat muun muassa kääpiövuohi ja luppakorvaiset
kanit. Vieraile Teisperen tilalla ennakkotilauksesta
perheen, ystävien tai suuremman seurueen kanssa.
www.teisperetalu.ee
Teispere talu, Jõõpre
+372 5648 7485
info@teisperetalu.ee
Teispere Talu

Valokuva: Teispere Tilan

Alpakkafarmi Viron suurin
alpakkatila!
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Alpakkafarmilla voi nähdä perulaisia alpakoita, joiden
villa on erittäin pehmeää ja jotka viettävät päivänsä
laitumella ruohoa syöden. Kun vierailijat saapuvat, he
odottavat aidan takana kaulat pitkällään herkkuja.
Tilalla voi silittää alpakoita ja syöttää niille herkkuja.
Alpakoiden
lisäksi
on
mahdollista
nähdä
kääpiövuohia, minilampaita, angorakaneja ja kanoja.
www.alpakafarm.ee
Niidu küla, Are
+372 5812 1151
kaja@alpakafarm.ee
Alpakafarm

Valokuva: Juhani Särglep, Katri Palm
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Ranna Rantšo
Ranna Rantšo karjatilalla on strutseja, riikinkukkoja,
kanoja, hanhia, vuohia, lampaita, jäniksiä, sikoja,
villisikoja, hevosia, nautoja. Tilalla opit tuntemaan
eläinten käyttäytymistä ja ruokailua. Lisäksi voit
ratsastaa tai ajaa vankkureilla.
www.rannarantso.com
Jüri talu, Mõisaküla, Lääneranna
+372 5354 7000
andearula@gmail.com
Ranna Rantšo & Farmiloomade
turvakodu Eestimaal

Valokuva: Andre Arula

Huvipuisto
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Paikka, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia vedessä
ja veden päällä tehtäviä toimintoja: pikaveneajelu,
vesilautailu eli wakeboarding, banaaniveneajelu
10-paikkaisella puhallettavalla katamaraanilla.
Erilaisia pienempiä puhallettavia pikaveneen
perässä vedettäviä kulkuvälineitä. Wakeskate.
www.lustipark.ee
Paide mnt 4a, Pärnu
+372 5557 5791
info@lustipark.ee
Lustipark

Valokuva: Brit Kask
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Jõulumäen
Terveysliikuntakeskus
Jõulumäe on kaunis paikka keskellä kaunista
luontoa. Täällä on monipuoliset mahdollisuudet
liikkua luonnossa keskusta ympäröivässä kauniissa
mäntymetsässä. Jõulumäeltä löydät hiihto-, juoksu-,
pyöräily- ja rullasuksireitit, samoin suunnistus- ja
retkeilyreitit
sekä
lisäksi
yleisurheilukenttiä,
palloilukenttiä yms.

Valokuva: Elen Juurma

Soomaan
kansallispuisto

www.joulumae.ee
Jõulumäe Tervisekeskus, Häädemeeste
+372 445 6117
info@joulumae.ee
Jõulumäe Tervisespordikeskus

10

Kanoottiretket
Soomaan omaperäinen maasto, suot, jokiniityt sekä
hiekkadyynit
tarjoavat
uusia
yllätyksiä
kaikkina
vuodenaikoina. Soomaa tunnetaan kuitenkin parhaiten niin
sanotusta viidestä vuodenajastaan, jotka ovat kevät, kesä,
syksy, talvi ja tulva-aika. Tulvaveden aikaan alueella pääsee
liikkumaan pääasiassa kanootilla, kajakilla tai paikallisella
yhdestä puusta veistetyllä veneellä, joka tunnetaan nimellä
haabjas. Tulvaveden aikaan alueella pääsee sellaisiin
paikkoihin, joihin muutoin pääsee vain lumisina talvina ja
jäätä pitkin.
Lumikenkäretki oppaan kanssa
Oletko ajatellut, että haluaisit tehdä perheen kanssa jotakin
sellaista, jota missään muualla ei ole mahdollista tehdä?
Lumikenkäretki on yksi sellaisista. Lumikengät ovat
jalkineisiin kiinnitettävät erikoisvälineet, joilla on mahdollista
kävellä/kulkea märällä maalla. Suosittelemme retkiä oppaan
kanssa (soomaa.com, seiklevabaks.ee)
+372 435 7164
soomaa.looduskeskus@rmk.ee

Valokuva: Seikle Vabaks

Leikkikentät
11a

Leikkikenttä Pärnun rannassa
Siellä
on
liukumäki,
kiipeilytelineitä,
hiekkalaatikkoja, jousikeinuja ja perinteisiä
keinuja.
Leikkikentällä
on
turvallisuuden
takaamiseksi
turvapäällyste.
Meren
ja
rantapuiston läheisyys luovat mukavan ilmapiirin.
Ranna Puiestee 1C, Pärnu
info@visitparnu.com

11b
Valokuva: Elen Juurma

Rannat
12a

Vallikäärun leikkikenttä
Leikkikentällä saa keinua, leikkiä hiekkalaatikossa
sekä kiipeillä. Tässä löytyy mielikuvitusta
kehittäviä leikkivälineitä lapsille ja kiinnostavia
istumapaikkoja kaikille. Vallikäär on nyt
uudistettu. Leikkikentän läheisyydessä on
kaupungin korkein suihkukavo sekä varjoiset
lehmuskujat.
Sadama 4, Pärnu
info@visitparnu.com

Pärnun ranta
Matalavetisen ja nopeasti lämpenevän lahden ansiosta
Pärnun ranta soveltuu hyvin lapsiperheille. Puistovyöhyke
tarjoaa suojaa kylmiltä pohjoistuulilta. Pärnun rannassa on
hauskoja laitteita lapsille, keinuja, surffivarusteiden
vuokrausta, minigolf-rata, paljon jäätelöä ja muita
virvokkeita.
Ranna puiestee 1, Pärnu

12b

Valkeranta
Rannasta löytyy lasten leikkipaikka, hauska seikkailupuisto,
vesipolkupyörien ja purren vuokrausta. Uimisen ja
auringonoton ohella voit ostaa viilentävän jäätelön tai
tukevampaa vatsantäytettä. Valgerannan metsikkö on myös
suosittu kävelypaikka ja se odottaa sinua kaikkina
vuodenaikoina!
Valgeranna, Pärnu

12c

Kablin ranta
Matala ja lämminvetinen ranta oin lapsiperheiden suosima
lomapaikka. Täältä löydät rantahiekalla ja -niityillä
kiemurtelevan
promenadin,
piknikpaikkoja,
lasten
leikkipaikan ja kesäkahvilan. Rantaloman lisäksi Kabli tarjoaa
vaihtelua myös luonnonystäville. Rannasta vain muutaman
sadan metrin päässä sijaitsevat Kablin lintuasema, Kablin
luontopolku ja Kablin luontokeskuksen tietopiste. Lähistöllä
sijaitsevat myös retkeilyalueet.
Kabli, Häädemeeste

Valokuva: Elen Juurma
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Tutustu Pärnuun
pyörällä
Pyörä on kiistämättä paras kulkuväline kesäisessä
Pärnussa. Pärnun kaupungissa on yli 65 km pyöräteitä ja
kevyeen liikenteen väyliä, jota pitkin pystyy tekemään
kierroksen kaupungilla. Pyörällä pääsee helposti
suosikkiruokapaikkaan, konserttiin tai rannalle. Pyörän
selässä on mukava tutustua keskustan puistoihin tai
pitkin jokirantaa kulkevaan Jaansonin rataan. Pärnussa
on useita pyöränvuokrauspaikkoja.
www.bicyclerentalparnu.eu

Valokuva: Juhani Särglep, Katri Palm
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Kihnu
Reesuratas
Kihnu Reesuratas on ihanteellinen rengasreitti
tutustuakseen Kihnun saaren kulttuurisiin ja luonnon
nähtävyyksiin pyörällä, kävellen tai jopa nostalgisella
sivuvaunullisella moottoripyörällä. Kihnu Reesuratas reitillä pääsee kulkemaan ympäri vuoden, kuitenkin
paras aika on huhtikuusta lokakuuhun. Kihnun
satamassa on monta pyöränvuokraamoa, mutta
suosituimpina päivinä kaikki pyörät voivat olla jo
käytössä. Suosittelemme ennakkovarauksen tekemistä.

Valokuva: RR

www.visitkihnu.ee
+372 446 9910
info@visitkihnu.ee

Luistinrata

15

Pärnun keskustassa sijaitseva luistinrata
odottaa
kaikenikäisiä
luistelijoita.
Käytössä on suuri luistinrata ja pienempi
luistinrata aloittelijoille.
Ringi 15, Pärnu
+372 444 3481
tiina@lastestaadion.ee
Pärnu Uisuväljak
Valokuva: Elen Juurma

Pärnun maakunnan kartta
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Pärnun rantaniityn näkötornit
ja kaupunkilehmät

Meren rantaan Pärnun rantaniitylle, Papiniidu- ja Hirvekatujen päähän, rakennettujen lintutornien huipulta on
mukava katsella sekä lintuja että rantaniittyä ja ihailla
lahtea. Molemmat suorakulmaiset tornit on varustettu
ainutlaatuisella vahvalla puukarmilla, mikä estää tornien
heilumisen lintujen tarkkailun aikana. Niityillä on
toukokuusta lokakuuhun niitä huoltavat naudat eli
"kaupunkilehmät", jotka syövät ruokoja ja joita on mukava
seurata etäältä.
Linnalehmad ehk urbancows
Valokuva: Mati Kose
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Küti-Uuetoa
lintutila
Lintutilalla voi nähdä yli 90 aitauksissa olevaa
lintuperhettä - kanat, ankat, hanhet, viiriäiset,
kalkkunat, riikinkukot ja fasaanit. Talvella voi nähdä
fasaaneita, riikinkukkoja, hanhia, ankkoja.

Valokuva: Küti-Uuetoa lintutila
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linnufarm.ee
Eassalu, Pärnu
+372 5668 8755
eassalu@gmail.com

C. R. Jakobsonin
Maatilamuseo Kurgjalla

Tähän mennessä karjankasvatuksen kanssa toimivan
Maatilamuseon luona voit katsella nautoja, lampaita ja hevosia
sekä lisäksi entisöityjä vanhoja maatilan rakennuksia kuten
karjanavettaa, aittaa, myllyä ja riihtä. Etukäteen tilaamalla voit
nauttia museossa kansallisruokia! Mielenkiintoista tietää! C. R.
Jakobsonin kuva oli Viron 500-kruunun setelissä.

www.kurgja.ee
Kurgja, Vändra
+372 445 8171
info@kurgja.ee
C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal
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Matsalun
kansallispuisto
Matsalun kansallispuisto on yksi Euroopan
runsaslintuisempia
paikkoja,
täällä
on
rekisteröity
yli
270
eri
lintulajia.
Kansallispuiston alueella on 3 eripituista
retkipolkua ja 6 eri-ilmeistä näkötornia.
Suosittelemme retkiä oppaan kanssa.

Valokuva: Nele Sõber

visitparnu.com/en/matsalu-national-park
Matsalu

Retkipolut
20a

RMK Rannametsa-Tolkusen luontopolku
Osittain pitkospuilla kulkeva ympyränmuotoinen
luontopolku kulkee sekä hiekkakinosmännikön että
Tolkusen rämeen kautta ja johtaa rämeen suurimmalle
suolammelle. Polun varrella on useita nähtävyyksiä,
suojärviä ja virkistysalueita. Polun varrelle jäävän Viron
korkeimman hiekkakinoksen, Tornimäen, harjalle on
rakennettu 18 m korkea näkötorni, jonka huipulta
avautuu upea näkymä Tolkusen rämeelle ja
Pärnunlahdelle. Luontopolulle on hyvä tulla
retkeilemään ja nauttimaan luonnosta koko perheen
kanssa.
www.loodusegakoos.ee
+372 505 8242
kabli.looduskeksus@rmk.ee
Rannametsa-Tolkuse Metsarada

20b

Riisan luontopolku Soomaan kansallispuistossa
Polku etenee ensin suota pitkin ja poikkeaa sitten
metsään. Tällaisissa paikoissa näkee metsän
muuttumisen suoksi ja toisinpäin - kuiva pinta vaihtuu
märäksi,
suokasvit
vaihtuvat
kuusimetsäksi.
Mutkitellessaan eteenpäin polku johtaa kauniiden
suopursujen keskelle. Tänne on mukava tulla koko
perheen kanssa piknikretkelle! Riisan luontopolulla
pyörätuolilla ja lastenvaunuilla pääsee ensimmäiselle
allikolle, 1,2 km.
www.loodusegakoos.ee
+372 435 7164
info.soomaa@rmk.ee

Valokuva: Hando Murumägi

20c

RMK Nigulan suon luontopolku
Luonnonsuojelualueen sydämeksi on
Nigulan
suo,
jossa
on
viisi
aarniometsäistä suosaarta ja suuri
suojärvi. Kauniista näköalasta suolle
voit nauttia näkötornista, jonne vie
530m pituiset pitkospuut.
www.loodusegakoos.ee
+372 505 8242
kabli.looduskeskus@rmk.ee
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Fishing Village
Fishing Villagen loma- ja vapaa-aikakeskuksen
sydämenä on joen rannalla oleva satamakahvila ja
taimenen kalastus. Kalastat itse lammesta kirjolohen ja
tuore kala joko grillataan tai savustetaan toiveittesi
mukaan. Ruokaa odottaessaan lapset voivat pelata
jalkapalloa ja frisbeegolfia.
www.fishingvillage.ee
Uus-Sauga 62, Pärnu
+372 509 7841
info@fishingvillage.ee
Fishing Village Estonia – Kaluriküla
fishing_village_estonia
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Valokuva: Fishing Village

Pärnun seikkailukeskus

Keskuksessa on 4 eri korkeusastetta, yli 50 seikkailupeliä ja
ilmalennot tornista toiseen! Adrenaliinia lisäävät Tarzanin hypyt,
veneajelu, näkötorni, jossa voi nauttia merinäkymästä korkealta
ja pitkät ilmalennot. Koko puiston voivat suorittaa aikuiset ja yli
120 cm pitkät lapset. Pienemmät lapset voivat seikkailla
muksuradalla.

parnuseikluskeskus.ee
Papli 26, Pärnu
+372 5300 3318
info@parnuseikluskeskus.ee
Pärnu Seikluskeskus
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Mini Zoo
Koko perheelle mielenkiintoisessa Pärnun keskustassa
sijaitsevassa Mini Zoo:ssa voi ihmetellä eksoottisia
terraarion eläimiä. Eläintarhan kokoelmassa on käärmeitä
virolaisista kyykäärmeistä Vipera berus'esta suuriin
verkkopythoneihin ja tiikeripythoneihin. Sisiliskoista voi
nähdä Mini Zoossa muutamia gekkoliskoja esimerkiksi
Tokee'ta tai nykyään jopa Virossa lemmikiksi levinneitä
Viherleguaaneja. Rohkeimmat saavat myös lähemmin
tarkastella ja koskea eläimiä!

Valokuva: Kairi Tähe

Akadeemia 7, Pärnu
+372 551 6033
minizoo@hot.ee
Minizoo

Tervise Paradiisin
vesipuisto

24

11 metrin korkeudessa sijaitsevalta lähtötasanteelta saa
alkunsa viis erilaista liukuputkea, joista pisin on 100
metrin pituinen. Rohkeimmille on vesipuistossa lisäksi
neljän metrin korkeudessa oleva hyppytasanne ja
koskiset vuoristojoet. Vesipuistossa on lisäksi erilaisia
altaita, mm. lämmitetty ulkoallas (avoinna myös
talvella!), porealtaita, saunoja, Aqua-baari ja kesäterassi.
www.terviseparadiis.ee
Side 14, Pärnu
+372 445 1666
veekeskus@spa.ee
Tervise Paradiis spa-hotell & veekeskus

Valokuva: Tervise Paradiis, Raul Adler
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Harrastuskartingkeskus CityKart
CityKart Centre is located in the centre of Pärnu and
welcomes both young and old cart enthusiasts all year
round! The indoor cart track is located on floor 0 of the
parking house of Port Artur. Children must be at least
145 cm tall.

Valokuva: CityKart
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www.citykart.ee
Lai 7, Pärnu
+372 523 3989
kontakt@citykart.ee
CityKart
citykart_parnu

Pärnun Kartingkeskus
Pärnun Kartingkeskuksessa on
10 mahtavaa karting-autoa,
joilla voi kaahailla radalla
turvallisesti ja ottaa samalla
mittaa ystävistä.

www.kardikeskus.com
Savi tänav 36, Pärnu
+372 505 0433
pkk.kardikeskus@mail.ee
parnukardikeskus

Leikkipaikat
27

Pärnun liikennekaupunki
Liikennekaupungissa voi ajella hauskasti
sähköautoilla ja mönkijöillä, täällä on voimassa
samat säännöt kuin oikeassa liikenteessä.
Lina 24, Pärnu
+372 527 8011
katrin@hyppa.ee
Pärnu Liikluslinna
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Pärnu Laserpark
Ensimmäinen ja ainut viihde- ja juhlatila
Pärnussa, jossa on moderni laservarustus ja
joka tarjoaa adrenaliinia ja jännitystä sekä
lapsille että aikuisille!
Lao tänav 11, Pärnu
+372 5565 4263
info@laserpark.ee
Pärnu Laserpark

29

30

Valokuva: Pärnun liikennekaupunki

Trampoliinikeskus UP
Pärnun suurin leikkimaa. Keskuksessa on
ainutlaatuinen trampoliinimaasto, jossa voi
tehdä erilaisia hyppyjä ja voltteja. Lisäksi suuri
vaahtomuoviallas turvalliseen
laskeutumiseen.

Valokuva: Pärnu Laserpark

Lai 10, Pärnu
+372 443 3002
parnu@batuudikeskus.ee
Batuudikeskus UP

Pärnun
skeittipuistot

Pärnun kaupungista löytyy yksi Viron parhaimmista
sisäskeittiparkeista, johon eri urheilulajien harrastajat
ovat tervetulleita. Siellä harjoittelee yksi jos toinenkin
Viron paras extreme-urheilija. Kesäkuukausina sisäparkki
on suljettu ja taitoja voidaan testata Pärnussa
Munamäen skeittipuistossa.
Sisäparkki:
www.raba5.ee
Turba 5, Pärnu
+372 672 2502
info@raba5.ee

Munamäen skeittipuisto:
Lõuna 1, Pärnu
info@visitparnu.ee

Valokuva: Raba5
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Maria-Magdalenan kilta

Killasta on tullut huomattava eri alojen tietotaidon
keskus.
Talo
tarjoaa
hyvät
mahdollisuudet
ammattilaisten luontityöhön vuoden ympäri ja
rikastaa sekä Pärnun kaupungin asukkaiden kuin
myös
vierailijoiden
koulutusja
vapaaajanviettomahdollisuuksia.
Killassa
järjestetään
jatkuvasti erilaisia työpajoja ja pidempiä kursseja.
Tarjoamme uusia elämyksiä sekä aikuisille että lapsille.
maarjamagdaleenagild.ee
Aida 3, Pärnu
+372 443 0585
info@maarjamagdaleenagild.ee
Maarja-Magdaleena Gild
Valokuva: Elen Juurma
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Pernovan luontotalo

Kuperalla ruohokatolla varustetun Pernovan luontotalon kolmessa
kerroksessa olevasta perusnäyttelystä löytyy jotain sekä lapsille että
aikuisille. Vierailijoita odottavat: talvipuutarha, lemmikkieläinhuone,
elokuvahuone, ääniluola ja näyttelyt Pärnumaan luonnosta.

Väritä
itse

A. H. Tammsaare puiestee 57, Pärnu
+372 443 5875, +372 5551 0207
admin@pernova.ee
Pernova Loodusmaja

Auta Lottea löytämään
tie Adalbertin luo

Yhdistä pisteet ja
lopeta piirustus

visitparnu
Löydä Pärnu
VisitParnu
www.visitparnu.com

Pärnun vierailukeskus
Uus 4, 80010 Pärnu, Viro
Puh. +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com
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