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Lotes zemes
tematiskais parks

Izkrāso
pats!

Lotes zemē katru dienu gaida vairāk nekā simts
atrakcijas, tematiskās mājas, garšīgi ēdieni,
suvenīru veikali, skaista pludmale, aizraujoši
uzvedumi un koncerti. Atklājumu, izgudrojumu un
aizraujošu piedzīvojumu pietiks visas dienas
garumā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Baltijas
lielākais tematiskais parks – Lotes zeme – ir
Izgudrotāju ciems, kas izveidots skaistā jūras
piekrastes mežā un kas kļuvis iecienīts, pateicoties
animācijas filmām, mūzikliem un grāmatām par
Loti. Tematiskais parks atrodas sešu kilometru
attālumā no vasaras galvaspilsētas Pērnavas.
Tematiskais parks apmeklētājiem atvērts vasaras
sezonā, kā arī Ziemassvētku un gadumijas laikā.
www.lottemaa.ee
Reiu, Häädemeeste
+372 5885 5699
info@lottemaa.ee
Lottemaa
Lottemaa

Foto: Lotes zemes tematiskais parks

Valgeranna
piedzīvojumu parks
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Piedzīvojumu parkā kopumā ir 6 piedzīvojumu takas, kas
izvietotas starp zemi un debesīm. Lai izietu visas takas,
jāieplāno apmēram 3 stundas. Vienlaikus ar kāpelēšanu,
var izbaudīt arī skaisto jūras ainavu. Bērniem vecumā no 2
līdz 7 gadiem ir izveidota speciāla piedzīvojumu taka ar
piekaramajiem tiltiņiem, šūpolēm un piemērotiem
nobraucieniem pa trosi.
www.valgerannaseikluspark.ee
Valgeranna, Audru
+372 5622 2855
info@valgerannaseikluspark.ee
Valgeranna Seikluspark
valgerannaseikluspark
Foto: Valgeranna piedzīvojumu parks
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Ziemassvētku
vecīša Korstna
saimniecība
Šeit dzīvo Ziemassvētku vecītis kopā ar
sniegbaltīti, rūķiem, zirgiem, zaķiem, zirnekļiem,
kurmjiem, putniem un daudziem citiem lieliem un
maziem draugiem. Apmeklējumam vislabākais
laiks ir ziema, tomēr, ja piesakās iepriekš,
saimniecības
iemītnieki
viesus
labprāt
uzņem arī citos gadalaikos.
www.maria.ee
Kõpu, Tõstamaa
+372 523 6066
info@maria.ee
Jõuluvana Korstna talu

Foto: Ziemassvētku vecīša Korstna saimniecība

Izkrāso
pats!

Igaunijas
Dzelzceļa muzejs
Lavasārē

41

Pagājušā gadsimta 80. gados veidotajā muzeja brīvdabas
ekspozīcijā ir vairāk nekā 80 ritošā sastāva vienību, tajā
skaitā 5 tvaika lokomotīves. Vērtīgi zināt: no jūnija līdz
septembra vidum sestdienās muzejā tiek piedāvāta
aizraujoša izklaide visai ģimenei – izbrauciens ar tvaika vai
dīzeļvilcienu pa 2 km garo muzeja sliežu ceļu, iepazīšanās
ar iekštelpu ekspozīciju vai video-izstādēm!
www.museumrailway.ee
Ülejõe 1, Lavassaare
+372 527 2584
museumrail@suhtlus.ee
Estonian Museum Railway
Foto: Elena Jūrma
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Saimniecības
Teispere dzīvnieku
un putnu parks
Saimniecības Teispere “dzīvais parks-dārzs” ir mājvieta
trušiem un dažādām putnu sugām – vistām, baložiem,
fazāniem, pīlēm, zosīm. Starp citu, bērnus uz
noglaudīšanu gaida mini kaza un zaķēni ar nokarenām
ausīm. Piesakieties iepriekš un apmeklējiet saimniecību
Teispere kopā ar ģimeni, draugiem vai lielāku grupu.
www.teisperetalu.ee
Teispere talu, Jõõpre
+372 5648 7485
info@teisperetalu.ee
Teispere Talu

Foto: Teispere talu

6

Alpaku ferma –
Igaunijas lielākā
alpaku audzētava
Alpaku fermā var redzēt Peru izcelsmes alpakas ar
brīnišķīgi mīkstu vilnu. Visas savas dienas alpakas
pavada ganībās, ēdot zāli. Kad ierodas apmeklētāji, tās
stāv aiz žoga, kaklu izstiepušas, un gaida kārumus.
Saimniecībā alpakas iespējams paglaudīt un pacienāt
ar gardumiem. Papildus tam var aplūkot arī
pundurkazas, punduraitas, Angoras trušus un vistas.
www.alpakafarm.ee
Niidu küla, Are
+372 5812 1151
kaja@alpakafarm.ee
Alpakafarm

Foto: Juhani Sergleps, Katri Palma

Rančo Ranna
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Rančo Ranna var tuvāk iepazīties ar dzīvnieku ēšanas
un uzvedības paradumiem, kā arī doties izjādē ar zirgu
vai izvizināties pajūgā, tāpat pasūtīt ēdienu un vasaras
sezonā uz vietas iegādāties bioloģisko pārtiku. Rančo
Ranna mājdzīvnieku parkā var aplūkot un noglāstīt 14
dažādu sugu dzīvniekus un putnus. Bērnus jo īpaši
solās iepriecināt vistas, kazas un mazie kazlēni.
www.rannarantso.com
Jüri talu, Mõisaküla, Lääneranna
+372 5354 7000
andearula@gmail.com
Ranna Rantšo & Farmiloomade
turvakodu Eestimaal

Foto: Andre Arula

Lustipark
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Vieta, kur var nodoties dažādām aktivitātēm uz ūdens:
braucienam ar kuteri, ūdensdēli, piepūšamo banānu,
piepūšamo katamarānu 10 vietām. Pieejami arī dažādi
citi mazāki piepūšamie braucamrīki, kurus aiz sevis velk
motorlaiva, kā arī ūdensskrituļdēlis jeb wakeskate.
www.lustipark.ee
Paide mnt 4a, Pärnu
+372 5557 5791
info@lustipark.ee
Lustipark
Foto: Brita Kaska
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Jõulumäe
sporta un
veselības centrs
Jõulumäe ir skaista vieta ar pasakainu dabu. Šeit,
skaista priežu meža ieskautā sporta un veselības
centrā, tiek piedāvātas dažādas iespējas aktīvai
laika pavadīšanai. Atrodoties Jõulumäe, atklāsiet
slēpošanas, skriešanas, riteņbraukšanas un
skrituļslidošanas trases, kā arī orientēšanās un
pārgājienu takas, vieglatlētikas laukumus, bumbu
laukumus utt.

Foto: Elena Jūrma

Somā
nacionālais parks

www.joulumae.ee
Jõulumäe Tervisekeskus, Häädemeeste
+372 445 6117
info@joulumae.ee
Jõulumäe Tervisespordikeskus
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Braucieni ar kanoe
Somā ar savu daudzveidīgo ainavu, purviem, palieņu pļavām
un kāpām piedāvā jaunu un pārsteidzošu pieredzi ikvienā
gadalaikā. Vissavdabīgākā Somā nacionālā parka iezīme ir
vietējo ciemu iedzīvotāju, tā sauktais, piektais gadalaiks. Kā
stāsta vietējie ļaudis, viņiem ir pieci gadalaiki: pavasaris, vasara,
rudens, ziema un pali. Palu laikā pa apkārtni var pārvietoties
galvenokārt ar kanoe laivām, kajakiem vai vienkočiem,
aplūkojot vietas, kur citādi var nokļūt tikai ziemā, kad viss ir
klāts ar ledu un sniegu.
Pārgājiens ar sniega kurpēm gida pavadībā
Vai esat domājuši, ka vēlētos kopā ar ģimeni piedzīvot ko
neparastu? Tādā gadījumā pārgājiens ar sniega kurpēm ir
viena no iespējām. Sniega kurpes ir īpaši piederumi, kurus
piestiprina pie apaviem un ar kuru palīdzību var doties
pastaigā pa purvainu augsni. Iesakām izmantot arī gida
pakalpojumu (soomaa.com, seiklevabaks.ee).
+372 435 7164
soomaa.looduskeskus@rmk.ee
Foto: OÜ Seikle Vabaks

Rotaļu laukumi
11a

Rotaļu laukums Pērnavas pludmalē
Šeit ir slidkalniņš, kāpelēšanas sienas, kāpnes,
smilšu kastes, atsperu un parastās šūpoles.
Domājot par drošību, rotaļu laukums ir aprīkots ar
speciālu segumu. Mājīgu atmosfēru rada tuvumā
esošā jūra un jūras parks.
Ranna Puiestee 1C, Pärnu
info@visitparnu.com

11b
Foto: Elena Jūrma

Pludmales
12a

Aizsargvaļņa rotaļlaukums
Te bērni var izšūpoties dažādās šūpolēs,
izspēlēties smilšukastē, kā arī kāpelēt uz nebēdu
pa dažādiem šķēršļiem. Bērnus piesaistīs fantāziju
attīstošie rotaļu līdzekļi un interesantie soliņi, kur
ikviens var patīkami atpūsties. Aizsargvalnis ir
atjaunots. Netālu no rotaļlaukuma atrodas
pilsētas augstākā strūklaka un ēnainas liepu alejas.
Sadama 4, Pärnu
info@visitparnu.com

Pērnavas pludmale
Pateicoties seklajam un ātri sasilstošajam līča ūdenim,
Pērnavas pludmale ir ļoti piemērota atpūtai ar bērniem.
Piejūras parks pasargā no aukstajiem ziemeļu vējiem.
Pludmalē ir jautras atrakcijas, šūpoles, sērfošanas
aprīkojuma noma, mini golfs, daudz saldējuma un citu
uzmundrinošu labumu.
Ranna puiestee 1, Pärnu

12b

Valgeranna jeb Baltā pludmale
Pludmalē ir ierīkots skatu tornis, bērnu rotaļlaukums,
piedzīvojumu parks, kā arī darbojas ūdens velosipēdu un
burinieku noma, tiek piedāvāts atvēsinošs saldējums un
maltītes. Valgeranna pludmales mežs un jūras krasts ir
iecienīta pastaigu vieta, kas gaida apmeklētājus jebkurā
gadalaikā!
Valgeranna, Pärnu

12c

Kabli pludmale
Papildus pludmales atpūtai, Kabli piedāvā interesantas
nodarbes arī dabas draugiem. Dažu metru attālumā no
pludmales atrodas Kabli Putnu stacija, Kabli dabas mācību
taka un Kabli dabas centrs-informācijas punkts. Netālu
atrodas arī speciāli sagatavoti telšu uzstādīšanas laukumi.
Kabli, Häädemeeste

Foto: Elena Jūrma
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Atklāj Pērnavu
ar riteni
Velosipēds neapstrīdami ir ērtākais braukšanas līdzeklis
vasarīgajā Pērnavā. Tajā kopējais veloceliņu garums
pārsniedz 65 km, pa kuriem braucot, var iepazīt teju visu
pilsētu. Ar riteni ļoti ērti var tikt līdz iecienītajai ēstuvei,
koncerta norises vietai vai pludmalei, atklāt pilsētas
centra parkus un apgūt Jānsona taku (Jaansoni rada),
kas vijas 10 km garumā gar Pērnavas upi. Pērnavā
pieejami vairāki velonomas punkti.
www.bicyclerentalparnu.eu

14

Foto: RR

Pērnavas Bērnu
stadiona slidotava 15
Slidotava, kas atrodas Pērnavas pilsētas
centrā, gaida visa vecuma slidotājus.
Apmeklētāju rīcībā ir liela slidotava un mazāks
slidošanas laukums iesācējiem.
Ringi 15, Pärnu
+372 444 3481
tiina@lastestaadion.ee
Pärnu Uisuväljak

Foto: Juhani Sergleps, Katri Palma

Kihnu
Reesuratas
Maršruts Kihnu salas apceļošanai lieliski iepazīstina ar
Kihnu salas kultūras un dabas vērtībām, turklāt salu
var iepazīt dažādos veidos – ar velosipēdu vai kājām,
vai pat gluži nostalģiskā veidā – motociklā ar
blakusvāģi. Maršruts Kihnu Reesuratas ir izbraucams
visu gadu, taču vislabāk to apmeklēt no aprīļa līdz
oktobrim. Kihnu ostā pieejami vairāki velonomas
punkti, tomēr populārākajās dienās var gadīties, ka visi
velosipēdi jau iznomāti. Iesakām pieteikties iepriekš.
www.visitkihnu.ee
+372 446 9910
info@visitkihnu.ee

Foto: Elena Jūrma

Pērnavas apriņķa karte
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Pērnavas piekrastes pļavu
skatu torņi un pilsētas govis

No putnu vērošanas torņiem, kas uzbūvēti jūras krastā,
Pērnavas piekrastes pļavā, Papiniidu un Hirve ielas galā,
var nodoties aizraujošai putnu vērošanai, kā arī apbrīnot
plašās pludmales pļavas un skaisto jūras līci. Abi torņi ir
izveidoti kā taisnstūra celtnes ar savdabīgu, izturīgu koka
karkasu, kas novērš torņu svārstības putnu vērošanas
laikā. No maija līdz oktobrim uz šejieni tiek atvesti liellopi
jeb pilsētas govis, kuras šeit barojas ar niedrēm un kuru
mierīgo dzīves ritumu apmeklētāji var vērot attāluma.
Linnalehmad ehk urbancows
Foto: Mati Kose

17

Küti-Uuetoa
putnu ferma
Fermas putnu dārzos apskatāmi vairāk nekā 90
dažādu putnu sugu pārstāvji – vistas, pīles, zosis,
paipalas, tītari, pāvi un fazāni. Ziemā var aplūkot
fazānus, pāvus, zosis un pīles.

Foto: Küti-Uuetoa putnu ferma
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linnufarm.ee
Eassalu, Pärnu
+372 5668 8755
eassalu@gmail.com

K.R. Jakobsona Lauku
mājas-muzejs Kurgjā

Līdz šodienai šajās lauku mājās nodarbojas ar lopkopību, šeit var
apskatīt liellopus, aitas un zirgus, tāpat aplūkojamas tādas senas
restaurētas lauku māju ēkas, kā lopu kūts, klēts, dzirnavas un rija.
Pēc iepriekšēja pasūtījuma muzejā var baudīt nacionālos ēdienus!
Interesanti zināt: Karla Roberta Jakobsona portrets bija attēlots uz
500 Igaunijas kronu naudaszīmes.

www.kurgja.ee
Kurgja, Vändra
+372 445 8171
info@kurgja.ee
C. R. Jakobsoni Talumuuseum Kurgjal
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Matsalu
nacionālais parks
Matsalu nacionālais parks ir viena no putniem
bagātākajām vietām Eiropā, šeit reģistrētas vairāk
nekā 270 dažādas putnu sugas. Nacionālā parka
teritorijā pieejamas 3 dažāda garuma pārgājienu
takas un 6 neparasti skatu torņi. Iesākam pārgājienus
gida pavadībā.

Foto: Nele Sebera

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

Pārgājienu takas
20a

Igaunijas Valsts mežu Rannametsas-Tolkuses
dabas mācību taka
Apļveida taka, kas daļēji iet pa dēļu celiņu, ved pa
priežu mežu, kas atrodas kāpās, un pa Tolkuses
purvāju, un galapunktā noved pie lielākā purvāja dīķa.
Uz takas atrodas vairāki apskates punkti, purva ezeri
un atpūtas vietas. Igaunijas augstākās kāpas
Tornimegi kalna virsotnē ir uzstādīts 18 metrus augsts
skatu tornis, no kura paveras lielisks skats uz Tolkuses
purvu un Pērnavas līci. Doties pārgājienā pa dabas
taku un baudīt dabu var kopā ar visu ģimeni.
www.loodusegakoos.ee
+372 505 8242
kabli.looduskeksus@rmk.ee
Rannametsa-Tolkuse Metsarada

20b

Rīsas mācību taka Somā nacionālajā parkā
Piebraucamais ceļš, autostāvvieta un sausā tualete
atrodas takas sākumā pie vārtiem. Takas plašumi mijas
ar meža nostūriem, kuros var redzēt, kā mežs pārtop
par purvu, un pretēji – sausā augsne tiek aizstāta ar
mitru zemi un purva augi ar egļu mežiem. Dodoties
tālāk, taka sasniedz skaistos purva akačus. Šeit varat
atnākt kopā ar visu ģimeni un izbaudīt arī pikniku! Uz
Rīsas taku iespējams doties arī ratiņkrēslā un ar bērnu
ratiņiem – līdz pirmajam akacim (1,2 km).
www.loodusegakoos.ee
+372 435 7164
info.soomaa@rmk.ee

Foto: Hando Murumegi

20c

Igaunijas Valsts mežu Nigulas purva
mācību taka
Dabas rezervāta centrā ir Nigulas purvs
ar savām piecām pirmatnējā meža
klātām purva salām un purva ezeru.
Skaisto skatu uz purvu varat baudīt no
skatu torņa, uz kuru noved 530 m garš
dēļu celiņš.
www.loodusegakoos.ee
+372 505 8242
kabli.looduskeskus@rmk.ee
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Fishing Village
Fishing Village atpūtas un izklaides centra sirdī ir ostas
kafejnīca, kas atrodas upes malā, tāpat pieejama foreļu
makšķerēšanas vieta. Apmeklētāji paši var zvejot
foreles no dīķa, kuras atbilstoši savām vēlmēm pēc tam
grilēt vai kūpināt. Bērni, gaidot ēdienu, var spēlēt
futbolu un disku golfu.
www.fishingvillage.ee
Uus-Sauga 62, Pärnu
+372 509 7841
info@fishingvillage.ee
Fishing Village Estonia – Kaluriküla
fishing_village_estonia
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Foto: Fishing Village

Pērnavas Piedzīvojumu parks

Piedzīvojumu parkā pieejamas četru dažāda augstuma līmeņu
takas, vairāk nekā 50 piedzīvojumu spēles, kā arī iespējams
izbaudīt nobraucienu pa trosi no torņa līdz tornim! Adrenalīna
devu palielinās Tarzāna lēciens, brauciens ar laivu, skatu tornis, no
kura augstumiem var vērot jūras skatus, kā arī garie nobraucieni pa
trosi. Parks paredzēts gan pieaugušajiem, gan bērniem, kas ir
augumā virs 120 cm. Mazāki bērni var doties uz speciāli veidotu
piedzīvojumu taku mazuļiem.

parnuseikluskeskus.ee
Papli 26, Pärnu
+372 5300 3318
info@parnuseikluskeskus.ee
Pärnu Seikluskeskus
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Mini Zoo
Visai ģimenei aizraujošajā Mini Zoo zoodārzā, kas
atrodas Pērnavas centrā, var apskatīt eksotiskus
terārija dzīvniekus. Zoodārzā ir aplūkojamas čūskas,
sākot no Igaunijas odzes Vipera berus līdz pat lielajiem
tīģerpitoniem un tīklainajiem pitoniem. Mini Zoo
zoodārzā var iepazīt arī dažas ķirzaku sugas, piemēram,
gekonveidīgās ķirzakas vai mūsdienās Igaunijā par
iecienītiem mājdzīvniekiem kļuvušās zaļās iguānas.
Drošākajiem ir iespēja dzīvniekus aptaustīt tuvāk!

Foto: Kairi Tehe

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

Ūdens un brīvā
laika centrs
Tervise Paradiis

24

No 11 m augstās starta platformas sākas pieci dažādi
slidkalniņi, garākais no tiem ir 100 metrus garš. Drošākos
apmeklētājus ūdens atrakciju parkā gaida vēl 4 metru
augsta lēkšanas platforma un līkumotas kalnu upes.
Ūdens parkā apmeklētāji atradīs baseinus, arī āra
baseinu ar siltu ūdeni (darbojas arī ziemā), burbuļvannas,
pirtis, Aqua bāru un vasaras terasi.
www.terviseparadiis.ee
Side 14, Pärnu
+372 445 1666
veekeskus@spa.ee
Tervise Paradiis spa-hotell & veekeskus

Foto: Tervise Paradiis, Raula Adlers

Kartingu centrs
25
CityKart
CityKart kartinga centrs Pērnavas centrā visa gada
garumā gaida gan lielus, gan mazus interesentus.
Iekštelpu kartinga trasi atradīsiet tirdzniecības centra
Port Artur garāžas ēkas 0. stāvā. Ar kartingu var braukt
bērni, kas ir vismaz 145 cm gari.
www.citykart.ee
Lai 7, Pärnu
+372 523 3989
kontakt@citykart.ee
CityKart
citykart_parnu
Foto: CityKart
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Pērnavas Kartingu centrs
Pērnavas Kartingu centrā apmeklētāju
rīcībā ir 10 jaudīgas kartinga
automašīnas, ar kurām var brāzties pa
droši iekārtoto trasi un sacensties
braukšanas mākslā ar draugiem.

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

Rotaļu zemes
27

Pērnavas Satiksmes pilsētiņa
Satiksmes pilsētiņā var jautri braukāties ar
elektromašīnām un kvadricikliem, šeit ir spēkā
tādi paši noteikumi, kādi reālajā satiksmē.
Lina 24, Pärnu
+372 527 8011
katrin@hyppa.ee
Pärnu Liikluslinna
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Pērnavas Lāzeru parks
ir pirmais un vienīgais izklaides un svinību
centrs Pērnavā ar modernu lāzeru aprīkojumu,
kas piedāvā adrenalīnu un aizraujošas
nodarbes gan bērniem, gan arī pieaugušajiem!
Lao tänav 11, Pärnu
+372 5565 4263
info@laserpark.ee
Pärnu Laserparka
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Foto: Pērnavas Satiksmes pilsētiņa

Batutu centrs UP
ir Pērnavas vislielākais rotaļu centrs!
Apmeklētāju rīcībā ir vienreizējs batutu
kopums, kur var veikt dažādus lēcienus un
salto. Papildus liels porolonu baseins drošai
krišanai pēc lēciena.

Foto: Pērnavas Lāzeru parks

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

Pērnavas
skeitparki

Pērnavā pieejami vieni no labākajiem skeitparkiem Igaunija,
uz kuriem tiek aicināti dažādu sporta veidu cienītāji.
Skeitparkos treniņiem nododas arī daži Igaunijas labākie
ekstrēmo sporta veidu sportisti. Vasaras mēnešos iekštelpu
parki tiek slēgti un savas prasmes var likt lietā brīvdabas
skeitparkā, kas atrodas Pērnavas Munamäe parkā.
Iekštelpu skeitparks:
www.raba5.ee
Turba 5, Pärnu
+372 672 2502
info@raba5.ee

Munamäe skeitparks
Lõuna 1, Pärnu
info@visitparnu.ee

Foto: Raba5
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Marijas Magdalēnas ģilde

Ģilde ir izveidojusies par profesionālu iemaņu apguves
centru. Māja piedāvā labus apstākļus profesionālam
radošajam darbam visu cauru gadu, kā arī bagātina
gan Pērnavas pilsētas iedzīvotāju, gan arī viesu
interešu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Šeit pastāvīgi notiek dažādas darbnīcas un garāki
apmācību kursi. Ģilde piedāvā jaunu pieredzi gan
pieaugušajiem, gan bērniem.
maarjamagdaleenagild.ee
Aida 3, Pärnu
+372 443 0585
info@maarjamagdaleenagild.ee
Maarja-Magdaleena Gild
Foto: Elena Jūrma
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Pernova Dabas mājas

Trijos stāvos izvietotā pastāvīgā ekspozīcija, kas atrodas Pernova
dabas mājā ar apaļīgo zāles jumtu, piedāvā atklāšanas prieku gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Apmeklētājus gaida: ziemas dārzs,
mājdzīvnieku istaba, filmu istaba, skaņu ala un Pērnavas dabas
izstādes.

Izkrāso
pats!

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

Palīdzi Lotei atrast
ceļu līdz Adalbertam

Savieno punktus
un pabeidz attēlu

visitparnu
Visit Pärnu
VisitParnu
www.visitparnu.com

Pērnavas Apmeklētāju centrs
Uus 4, 80010 Pärnu, Igaunija
Tālr. +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com
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