VAATAMISVÄÄRSUSED PÄRNU MAAKONNAS
Porsche Ring
Villa Andropoff
White Beach Golf
Valgeranna Seikluspark
Valgeranna liivarand,
promenaad ja vaatlustorn
Audru mõisakompleks (18. saj) ja
Audru muuseum
Audru Püha Risti luteri kirik
(1680) ja arboreetum
Uruste Issanda Taevaminemise
apostliku-õigeusu kirik (1873)
Küti-Uuetoa linnufarm
Vene taluõu – Sanga-Tõnise
talu
Lindi looduskaitseala ja
vaatetorn
Pootsi-Kõpu Kolmainsuse
apostliku-õigeusu kirik (1873)
Jõuluvana Korstna talu
Pootsi mõis (1560)
Seliste Püha Vassili apostlikuõigeusu kirik (1864)
Tõstamaa Maarja luteri kirik
(1768)
Tõstamaa mõis (1877) ja
muuseum
Tõstamaa Käsitöökeskuse pood
(avatud mai-september)
Ermistu järv ja vaatetorn
Tõhela järv ja vaatetorn
Tõhela Ristija Johannese
apostliku-õigeusu kirik (1895)
Kastna Püha Arseniuse
apostliku-õigeusu kirik (1904)
Kastna poolsaar ja
linnuvaatlustorn
Sõmeri hoiuala ja Saulepi
linnutorn
Matsi rand ja telkimisala
Uue-Varbla mõis (1426/1802) ja
Varbla muuseum
Varbla Püha Urbanuse luteri
kirik ja mõisapark (1861)
Paadrema Püha Kolmainu
apostliku-õigeusu kirik (1889)
Vatla mõis
Nehatu looduskaitseala
Puhtu poolsaar
Kirsi Vanasõidukite muuseum
Laelatu puisniit
Hanila Pauluse kirik (13. saj)
Kõmsi tarandkalmed
Karuse Püha Margareeta kirik
(13.saj)
Ranna Rantšo
Keemu puhkekoht ja vaatetorn
Lihula linnus, mõis ja muuseum
Lihula Eliisabeti kirik (1876)

Matsalu rahvuspargi
külastuskeskus
Kloostri vaatetorn
Kirbla Püha Nikolause kirik
(1531)
Kirbla astang, professor Eerik
Kumari mälestuskivi
Kasari jõe vana sild (1904)
Oidremaa mõis (1658)
Nedrema puisniit
Liblikamaja
Koonga mõis (1449)
Panga talu roosiaed
Mihkli Miikaeli luteri kirik (13.
saj)
Mihkli tammik (91 ha)
Soontagana maalinn (7.-8.
saj), vaatetorn, RMK
metsaonn ja telkimisala
Tamme talu ürdiaed
Jõõpre Püha Suurkannataja
Georgiuse apostliku-õigeusu
kirik (1879)
Teispere Talu
Eesti Muuseumraudtee
Lavassaares
Alpakafarm
Lepiku-Mardi Talu
Kollektsioonaed
Automuuseum
Pärnu-Jaagupi Jakobi luteri
kirik (1534)
Uduvere Apostel Jakobuse
apostliku-õigeusu kirik (1866)
Jaanihanso Siidrivabrik
Eesti Turbamuuseum
Vändra Martini luteri kirik
(1787)
Vändra Peeter-Pauli
apostliku-õigeusu kirik (1868)
Poetess Lydia Koidula (18431886) sünnipaik
Võidula mõis (1872)
Kurgja, Carl Robert Jakobsoni
Talumuuseum
Piesta Kuusikaru talu
Soomaa rahvuspark,
looduskeskus ja matkarajad
Tipu Looduskool
Kõpu Külastuskeskus
Jõesuu rippsild
Tori-Jõesuu Siidri- ja Veinitalu
Tori mõisaansambel (1862)
Tori Hobusekasvandus
Tori Püha Jüri luteri kirik, Eesti
Sõjameeste Mälestuskirik
(1854)
Tori põrgu (keskdevoni
liivakivipaljand kolme
koopaga)

Tori Rahvamaja - infopunkt
Tori Muuseum
Randivälja Kristuse Sündimise
apostliku-õigeusu kirik (1868)
Pulli kiviaja asulakoht
Sindi kärestik
Sindi raudteejaama hoonete
kompleks
Sindi Jumalaema Uinumise
apostliku-õigeusu kirik (1899)
Sindi muuseum
Seljametsa muuseum ja
külamaja
Pärnu Bay Golf Links
Reiu rand
Lottemaa teemapark
Uulu luteri kirik ja mõisapark
(1880)
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Eesti Vabariigi esimese
presidendi Konstantin Pätsi
sünnikoht
Tahkuranna Jumalaema
Uinumise apostliku-õigeusu
kirik (1872)
Külastuskeskus Tahku Tare
(käsitöötoad, käsitöö müük)
Tahkuranna luteri kirik (1891)
Häädemeeste Miikaeli luteri
kirik (1872)
Häädemeeste muuseum
Häädemeeste
Issandamuutmise apostlikuõigeusu kirik (1872)
RMK Kabli looduskeskus
Kabli linnujaam ja vaatlustorn
Kabli küla
Kabli rand
Kabli jaala Kaja
Treimani luteri kirik (1867)
Treimani Peeter-Pauli
apostliku-õigeusu kirik (1940)
Laiksaare Ristija Johannese
apostliku-õigeusu kirik (1924)
Saarde Katariina luteri kirik
(1686)
Vabadussõja monument
Kilingi-Nõmmes
Allikukivi koopad
Allikukivi veinimõis
Voltveti mõisahoone ja park
(1563)
Kihnu saar
Kihnu kalmistu
Kihnu Püha Nikolai apostlikuõigeusu kirik (1786)
Kihnu muuseum
Kihnu tuletorn (1864)
Metsamaa talu
Lohu käsitööpood
Manija saar

NÄHTÄVYYDET PÄRNUN MAAKUNNASSA

Matkarajad / Retkipolkuja
1
2
3
4
5
6
10
11
12
21
22
23
24
25
26
27
28

Tammiste õpperada / Tammisten metsäreitti 2,8 km
Valgeranna terviserada / Valgerannan kuntopolku 3 km
Pangamäe matkarada / Pangamäen luontopolku 1,5 km
Tõstamaa matkarada / Tõstamaan vaellusreitti 2,5 km
Kolga looduse õpperada / Kolgan luontopolut 1,5 ja 3,5 km
Puhtu matkarada / Puhtun luontopolku
Tuhu matkarada ja vaatetorn / Tuhun retkipolku ja näkötorni 1 km
Nedrema puisniidu õpperada /
Nedreman lehdesniittyn luontopolku 3 km
Kaisma Suurjärve matkarada / Kaisman Suurjärven vaellusreitti 6 km
Kilingi-Nõmme metsarada / Kilingi-Nõmmen luontopolku 5,2 km
Rae järve matkarada / Rae-järven vaellusreitti 1,7 km
Laiksaare loodusrada / Laiksaaren luontopolku 2 km
Nigula raba õpperada / Nigulan suon luontopolku 3 km
Sandra matkarada / Sandran vaellusreitti 0,3 km
Kabli looduse õpperada / Kablin luontopolku 1,8 km
Rannametsa-Tolkuse loodusrada /
Rannametsa-Tolkusen luontopolku 5,5 km
Jõulumäe Tervisespordikeskuse matkarajad /
Jõulumäen Kuntoilukeskuksen vaellusreitit 5-25 km

Matsalu rahvuspargi matkarajad/
Matsalun kansallispuiston retkipolut
7
8
9

Salevere matkarada / Saleveren retkipolku 1,5 km
Suitsu matkarada ja vaatetorn /
Suitsun retkipolku sekä näkötorni 1,3 km
Penijõe matkarajad ja vaatetorn /
Penijõen retkipolut sekä näkötorni 3,2-7 km

Soomaa rahvuspargi matkarajad /
Soomaan kansallispuiston retkipolut
Riisa õpperada / Riisan luontopolku 4,8 km
Ingatsi õpperada / Ingatsin luontopolku 4,3 km
Meiekose õpperada / Meiekosen luontopolku 5,6 km
Koprarada / Kopraradan luontopolku 1,8 km
Lemmjõe keelemetsa õpperada /
Lemmjõe keelemetsan luontopolku 5,8 km
18 Kuuraniidu õpperada / Kuuraniidun luontopolku 1 km
19 Öördi õpperada / Öördin luontopolku 2,4 km
20 Hüpassaare õpperada / Hüpassaaren luontopolku 4,4 km

13
14
15
16
17

Porsche Ring ympyrärata
Villa Andropoff
White Beach Golf
Valgerannan Seikkailupuisto
Valgerannan hiekkaranta,
promenadi ja katselutorni
Audrun kartanokompleksi (1700luvulta) ja Audrun museo
Audrun Pyhän Ristin luterilainen
kirkko (1680) ja arboreetum
Urusten Kristuksen
taivaaseenastumisen
ortodoksinen kirkko (1873)
Küti-Uuetoan lintutila
Vene Taluõu (Venäläinen tila) –
Sanga-Tõnisen tila
Lindin luonnonsuojelualue ja
katselutorni
Pootsi-Kõpun Kolminasuuden
apostolinen ortodoksinen kirkko
(1873)
Joulupukin Korstnan tila
Pootsin kartano (1560)
Selisten Pyhän Vassilin
apostolinen ortodoksinen kirkko
(1864)
Tõstamaan Maarjan luterilainen
kirkko (1768)
Tõstamaan kartano (1877) ja
museo
Tõstamaan käsityökeskuksen
myymälä (avoinna toukokuusta
syyskuuhun)
Ermistun järvi ja katselutorni
Tõhelan järvi ja katselutorni
Tõhelan Kastaja Johanneksen
apostolinen ortodoksinen kirkko
(1895)
Kastnan Pyhän Arsenioksen
ortodoksinen kirkko (1904)
Kastnan niemi ja lintutorni
Sõmerin Natura 2000 suojelualue ja Saulepin lintutorni
Matsin ranta ja telttailualue
Uue-Varblan kartano (1426/1802)
ja Varblan museo
Varblan Pyhän Urbanuksen
luterilainen kirkko ja
kartanopuisto (1861)
Paadreman Pyhän
Kolminaisuuden ortodoksinen
kirkko (1889)
Vatlan kartano
Nehatun luonnonsuojelualue
Puhtun niemi
Kirsin vanhojen ajoneuvojen
museo
Laelatun lehdesniitty
Hanilan Paavalin kirkko (1200luvulta)
Kõmsin hautarauniot
Karusen Pyhän Margareetan
kirkko (1200-luvulta)
Ranna Rantšo (hevos- ja
kotieläintila)
Keemun taukopaikka ja näkötorni

Lihulan linnanrauniot, kartano ja
museo
Lihulan Eliisabetin kirkko (1876)
Matsalun kansallispuisto ja
luontokeskus
Kloostrin näkötorni
Kirblan Pyhän Nikolauksen
kirkko (1531)
Kirblan penger ja professori
Eerik Kumarin muistomerkki
Kasarijoen vanha silta (1904)
Oidremaan kartano (1658)
Nedreman lehdesniitty
Perhostalo
Koongan kartano (1449)
Panga maatilan ruusutarha
Mihklin Mikaelin luterilainen
kirkko (1200-luvulta)
Mihklin tammimetsä (91 ha)
Soontaganan maalinna (600700-luku), näkötorni, retkimökki
ja telttailualue
Tamme-maatilan yrttitarha
Jõõpren Pyhän suurmarttyyri
Georgios Voittajan ortodoksinen
kirkko (1879)
Teispere maatila
Viron Museorautatie
Lavassaaressa
Alpakkatarha
Lepiku-Mardin tilan
kokoelmapuutarha
Automuseo
Pärnu-Jaagupin Jakobin
luterilainen kirkko (1534)
Uduveren Apostoli Jakob
Sebedeuksen apostlinen
ortodoksinen kirkko (1866)
Jaanihanso siideritehdas
Viron Turvemuseo
Vändran Martinin luterilainen
kirkko (1787)
Vändran Peeter-Paulin
apostlinen ortodoksinen kirkko
(1868)
Runoilija Lydia Koidulan (18431886) syntymäkoti
Võidulan kartano (1872)
Kurgja, Carl Robert Jakobsonin
maatilamuseo
Piesta Kuusikarun tila
Soomaan kansallispuisto,
luontokeskus ja luontopolut
Tipu luontokoulu
Kõpun Vierailukeskus
Jõesuun riippusilta
Tori-Jõesuu siideri- ja viinitila
Torin kartanokompleksi (1862)
Torin Hevoskasvatus
Torin Pyhän Jyrin luterilainen
kirkko, Viron Sotilaiden
Muistokirkko (1854)
Torin helvetti (devonikaudelta
peräisin hiekkäkiviseinämä
kolmen luolan kanssa)
Tori Rahvamaja - infopiste
Torin museo

Randiväljan Kristuksen
syntymän ortodoksinen kirkko
(1868)
Pullin kivikautinen asuinpaikka
Sindin koski
Sindin rautatieaseman
rakennuskokonaisuus
Sindin Jumalanäidin Uinumisen
apostlinen ortodoksinen kirkko
(1899)
Sindin museo
Seljametsan museo ja kylätalo
Pärnu Bay Golf Links
Reiun ranta
Lottemaa-Teemapuisto
Uulun luterilainen kirkko ja
kartanopuisto (1880)
Jõulumäen Liikuntakeskus
Viron Tasavallan ensimmäisen
presidentin Konstantin Pätsin
syntymäkoti
Tahkurannan Jumalanäidin
Uinumisen apostlinen
ortodoksinen kirkko (1872)
Vierailukeskus Tahku Tare
(käsityöpajat, käsityön myynti)
Tahkurannan luterilainen kirkko
(1891)
Häädemeesten Mikaelin
luterilainen kirkko (1872)
Häädemeesten museo
Häädemeesten Herran
Muuttamisen apostolinen
ortodoksinen kirkko (1872)
RMK Kablin luontokeskus
Kablin lintuasema ja
katselutorni
Kablin kylä
Kablin ranta
Kablin jooli Kaja
Treimanin luterilainen kirkko
(1867)
Treimanin Peeter-Paulin
apostolinen ortodoksinen
kirkko (1940)
Laiksaaren Kastaja
Johanneksen apostolinen
ortodoksinen kirkko (1924)
Saarden Katariinan luterilainen
kirkko (1686)
Vapaussodan muistomerkki
Kilingi-Nõmmessa
Allikukivin luolat
Allikukivin viinikartano
Voltvetin kartanorakennus ja
puisto (1563)
Kihnun saari
Kihnun hautausmaa
Kihnun Pyhän Nikolain
apostlinen ortodoksinen kirkko
(1862)
Kihnun museo
Kihnun majakka (1864)
Metsamaan tila
Lohu Annelin käsityökauppa
Manijan saari

Ka Pärnumaa suuruselt teine saar – (121)
Manija – on koduks Kihnu põliskultuurile ning
kuulub samuti UNESCO suulise ja vaimse
pärandi maailmanimekirja. Manija on väike
kivine saareke, millel pikkust 4,5 ja laiust kuni 0,5
kilomeetrit. Suure tormi ja veetõusuga jaguneb
187-hektariline saar kolmeks osaks. Saarel
kasvavad haruldased taimed ning soojadel maija juuniöödel võib kuulda kõrede kontserti.
Saarel saab teha jalgsi või autoga saarereisi ja
tutvuda kaitseala loodusväärtustega, Manija
saarekeskuse ja käsitöötoaga. Kohalikku toitu
pakutakse Riida turismitalus.

Pärnu
maakonna
kaart
Pärnun
maakunnan
kartta

(5) Valgeranna supelrannani kauni
männimetsa veerel viib autoparklast lai
promenaad (300m). Jalutusrada põikab läbi
(4) Valgeranna Seikluspargist, mille
seiklusrajad on ehitatud kõrgele puudesse.
Tuledega varustatud Valgeranna vaatetornist
avanevad kaunid vaated merele ja
rannamännikule. Sealsamas metsatukas
looklevad Valgeranna tervise- ja discgolfi
raja ühe- ja kolmekilomeetrised rajad.
Kunagises (6) Audru mõisakompleksis
tegutseb täna Audru muuseum, mida
ümbritseb rohkete sildadega parkmets.
Läheduses asuva (7) Audru kiriku ümber
kasvab liigirohke arboreetum. Lavassaare
poole pöörates ootab ajaloo- ja tehnikahuvilisi
ainulaadse veeremipargiga (57) Eesti
Muuseumraudtee ning loodus- ja loomasõpru (54) Tamme talu ja (56) Teispere talu.
(5) Valgerannan uimarantaan kauniin
mäntymetsän reunalla johtaa
pysäköintialueelta leveä promenadi (300 m).
Kävelyreitti kulkee (4) Valgerannan
seikkailupuiston halki, jonka seikkailuradat on
rakennettu korkealle puihin. Valoilla
varustetusta Valgerannan näkötornista
avautuvat kauniit näkymät merelle ja
rantamännikköön. Samassa metsikössä
kiemurtelevat kilometri ja kolme kilometriä
pitkät Valgerannan terveys- ja
frisbeegolfradat. Entisessä (6) Audrun
kartanokompleksissa toimii nykyään Audrun
museo, jota ympäröi puistometsä monine
siltoineen. Lähellä sijaitsevan (7) Audrun
kirkon ympärillä kasvaa runsaslajinen
arboretum. Kääntymällä kohti Lavassaarea
historiasta ja tekniikasta kiinnostuneita
odottaa ainutlaatuisella liikkuvalla kalustolla
(57) Viron museorautatie ja luonto- ja
eläinystäviä (54) Tammen tila ja (56)
Teisperen tila.

www.visitparnu.com

Teel Pärnust Tõstamaale kohtab võluvaid
kalurikülasid, looduskaitsealasid ja
turismitalusid (9, 10, 11, 13) . (17) Tõstamaa mõis
ja muuseum on kaunilt restaureeritud
ajalookeskus ühes rikkalike väljapanekutega,
mis pajatavad nii aadlike kui kohalike elanike
möödanikust. Mõisast saab ka kohalikku
turismiinfot ja tellida tuure. Tõstamaa alevikus
on mitu toredat kohta, mida avastada: (18)
Tõstamaa Käsitöökeskuses saab tutvuda
kohalike traditsioonidega, (19, 20) Ermistu ja
Tõhela järve ääres ning Värati sadamas
puhata ja kalastada.
Matkalla Pärnusta kohti Tõstamaata
nähdään viehättäviä kalastajakyliä,
luonnonsuojelualueita ja matkailumaatiloja (9,
10, 11, 13). (17) Tõstamaan kartano ja museo
muodostavat kauniisti restauroidun
historiakeskuksen runsaine näyttelyineen,
jotka kertovat sekä aatelisten että paikallisten
asukkaiden menneisyydestä. Kartanosta saa
myös paikallista matkailutietoa ja voi tilata
kierroksia. Tõstamaan pienkauppalassa on
monta mainiota paikkaa, johon tutustua: (18)
Tõstamaan käsityökeskuksessa pääsee
tutustumaan paikallisiin perinteisiin, (19, 20)
Ermistun ja Tõhelan järven rannalla sekä
Väratin satamassa voi levätä ja kalastaa.

Üks eksootilisemaid paiku Eestimaal on
(114) Kihnu saar, mille unikaalne põliskultuur
kuulub aastast 2003 UNESCO suulise ja
vaimse pärandi maailmanimekirja. Kihnlased
on säilitanud muistsed kombed ja elustiili, au
sees hoitakse käsitöökunsti ja rahvariideid.
Väikesaare traditsiooniliste vaatamisväärsuste
hulka kuuluvad kalmistu, kirik, muuseum ja
tuletorn. (115) Kihnu kalmistu on kihnlaste
jaoks püha koht – seal käiakse vaikselt ja mitte
kunagi pärast päikseloojangut. (116) Kihnu
Püha Nikolai apostliku-õigeusu kirik on
hoolitsetud pühakoda, milles on säilinud
sisustust saarel varem asunud kirikutest. (117)
Kihnu muuseumis saab imetleda naivistide
loomingut, tutvuda Kihnu kuulsate meestega
ja uudistada Kihnu igapäevaelu kajastavaid
eksponaate. Pitkänä neemel asuvas (118)
Kihnu tuletornis näeb hingematvat vaadet 29
m kõrgusel merepinnast.
Eksoottisempia paikkoja Virossa on (114)
Kihnun saari, jonka ainutlaatuinen
perinnekulttuuri kuuluu vuodesta 2003
Unescon maailmanperintöluettelon suullisen
ja aineettoman perinnön nimistöön. Kihnun
asukkaat ovat säilyttäneet muinaiset tavat ja
elämäntyylin, kunnioitetaan käsityötaidetta ja
kansallispukuja. Pienen saaren perinteisiä
nähtävyyksiä ovat hautausmaa, kirkko, museo
ja majakka. (115) Kihnun hautausmaa on
kihnulaisille pyhä paikka; sinne mennään hiljaa
eikä koskaan auringonlaskun jälkeen. (116)
Kihnun Pyhän Nikolain apostolinen
ortodoksinen kirkko on hyvin hoidettu
pyhäkkö, jossa on säilynyt sisustusta saarella
aiemmin sijainneista kirkoista. (117) Kihnun
museossa voi ihailla naivistien taideteoksia,
tutustua tunnettuihin kihnulaisiin miehiin ja
tutkia saarelaisten jokapäiväiseen elämään
liittyviä näyttelyesineitä. Pitkänän niemellä
sijaitsevasta (118) Kihnun majakasta avautuu
henkeäsalpaava näkymä 29 metrin
korkeudella merenpinnasta.

Myös Pärnumaan toiseksi isoimmalla saarella
– (121) Manijalla – vaalitaan kihnulaista
perinnekulttuuria ja sekin kuuluu Unescon
maailmanperintöluettelon suullisen ja
aineettoman perinnön nimistöön. Manija on
pieni kivikkoinen saari, joka on 4,5 kilometriä
pitkä ja enintään 0,5 kilometriä leveä. Ison
myrskyn aikaan, kun veden pinta nousee, 187
hehtaarin kokoinen saari voi jakautua jopa
kolmeen osaan. Saarella kasvavat harvinaiset
kasvit ja lämpiminä touko- ja kesäkuun öinä voi
kuulla haisukonnien konserttia. Saaren voi
kiertää jalan tai autolla ja tutustua suojelualueen
luontoarvoihin, Manijan saaren keskukseen ja
käsityötupaan. Paikallista ruokaa tarjotaan
Riidan matkailumaatilalla.

Mööda Pärnumaa läänerannikut reisides
jäävad rändaja teele imeliste loojanguvaadetega
rannad ja unikaalsed ajaloolised kirikud. Siin
jagub küllaldaselt võimalusi matkata ja ööbida
looduses või siis võtta aeg maha merelähedastes
puhkekülades. Virtsu lähistel tasub tutvuda
Puhtu-Laelatu looduskaitsealaga, mis on
tuntud selle poolest, et siinne Laelatu puisniit on
Põhja-Euroopas kõige liigirikkama
taimekooslusega. Sisemaale põigates väärib
külastamist ainulaadne, Trepi-nimelise
vaatetorniga Tuhu matkarada.

Entisessä teollisuuskaupungissa Sindissä
sijaitsee ainutlaatuinen (84) koski, jossa on
täydelliset mahdollisuudet jännittäviin
vesiurheilukilpailuihin. Joenranta on muutenkin
kaunis kävelypaikka, koska Sindissä on useita
puistoja ja viheralueita. Vierailun arvoisia
kohteita ovat siellä myös (87) Sindin museo ja
(86) kirkko.

Tõmba see kaart
enda telefoni ja
loe rohkem
Pärnumaa kohta

Lataa tämä kartta
puhelimeesi ja
lue lisää Pärnun
maakunnasta

Pärnusta pohjoiseen matkustaessa matkan
varrelle jää kaksi kivaa pysähdyspaikkaa:
Automuseo ja Alpakkatila. (60) Automuseon
museoautojen kokoelma on erityinen siitä
syystä, että näytteillä on lukuisia
neuvostoliittolaista alkuperää olevia
kulkuneuvoja. (58) Alpakkatilan suloiset
asukkaat ilahduttavat sekä isoja että pieniä
vierailijoita ja tilapuodista voi ostaa niiden
villaakin. Ennen maakuntarajan ylittämistä olisi
hyvä poiketa (63) Jaanihanson siideritilalle,
jossa pääsee tutustumaan perinteiseen siiderin
tuotantoprosessiin.
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Kurgja külas tegutsev (69) C.R. Jakobsoni
talumuuseum asub maadel, mis kuulusid Eesti
ärkamisaja suurkujule Carl Robert Jakobsonile.
Jakobson soovis Kurgjale rajada eeskujuliku
näidistalu. Ainulaadsed ja tänini säilinud
talumuuseumi hooned ongi ehitatud Jakobsoni
projekti järgi. Kõiki talutöid tehakse muuseumis
nüüdki nii, nagu rohkem kui saja aasta eest.
Värskelt taastatud taluhäärberis on avatud
püsinäitus Jakobsoni elust ja tööst.
Kurgjan kylässä toimiva (69) C.R. Jakobsonin
maatilamuseo sijaitsee Viron kansallisen
heräämisen ajan merkkihenkilö Carl Robert
Jakobsonille kuuluneilla mailla. Jakobsonin
haaveena oli perustaa Kurgjalle esikuvallinen
mallitila. Ainutlaatuiset ja tähän asti säilyneet
rakennukset onkin tehty Jakobsonin
piirustusten mukaan. Kaikki maataloustyöt
tehdään museossa nykyisinkin samalla tavalla
kuin yli sata vuotta sitten. Juuri kunnostetussa
kartanorakennuksessa on auki Jakobsonin
elämästä ja työstä kertova pysyvä näyttely.
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(79) Tori põrgu on võimas koobas Pärnu jõe
kaldajärsaku liivakivipaljandis. Allikavee
uuristatud maasügavusse viiv „põrgukäik“
koopas on küll kinni varisenud, aga põnev on
looduse kätetööd vaadata sellegipoolest. Tori
Püha Jüri luteri kiriku (1852) uhkuseks oli
Lübeckis 1749. aastal valatud tornikell. Kirik
põletati taganevate saksa vägede poolt 1944.
Aastal 2001 pühitseti taastatud kirik (78) Eesti
Sõjameeste Mälestuskirikuks. 1934. aastal
asutatud (81) Tori muuseum on Eesti esimene
kihelkonnamuuseum. Muuseum tegutseb
tänaseni, talletades materjale nii Tori ajaloo kui
ka tänapäeva kohta. (80) Tori rahvamajas
asuvast infopunktist saab piirkonna turismiinfot.
(77) Tori Hobusekasvanduses kasvatatakse ja
aretatakse kuulsaid tori tõugu hobuseid ning
vastavatud Tori Hobusekasvanduse muuseum
annab hea ülevaate eesti hobusearetuse ja Tori
piirkonna ajaloost.
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(79) Torin helvetiksi sanotaan valtavaa luolaa
Pärnujoen rantatöyrään hiekkakivipaljastumassa.
Lähdevesien uurtaman syvälle maan sisään
vievän ”helvetinkäytävän” katto on romahtanut,
mutta luonnon aikaansaamaa luomusta on silti
kiinnostava katsoa. Torin Pyhän Yrjön luterilaisen
kirkon (1852) ylpeydeksi oli Lyypekissä vuonna
1749 valettu tornikello. Toisen maailmansodan
loppuvaiheessa perääntyvät saksalaiset polttivat
kirkon 1944. Jälleenrakennettu kirkko vihittiin
vuonna 2001 (78) virolaisten sotilaiden
muistokirkoksi. Vuonna 1934 perustettu (81)
Torin museo on ensimmäinen pitäjämuseo
Virossa. Museo on edelleen toiminnassa ja
tallentaa aineistoa sekä Torin historiasta että
nykypäivästä. (80) Torin huvikeskuksessa
sijaitsevassa infopisteessä jaetaan alueen
matkailutietoa. (77) Torin hevossiittolassa
harjoitetaan torinhevosten kasvatusta ja
jalostusta ja vasta avattu Torin hevossiittolan
museo antaa hyvän yleiskuvan
hevosjalostuksesta Virossa ja Torin seudun
historiasta.

(39) Lihulan kartano ja museo on aivan
kuin ikkuna Viron vanhimpiin lukeutuvan
piispanlinnan (1238) historiaan.
Linnanraunioiden ympärillä kiertää
omaleimainen frisbeegolfrata ja Lihulan
kartanossa toimii paikallinen
matkailuinfopiste. Lihulan lähellä Penijõen
kartanossa sijaitsee (41) Matsalun
kansallispuiston keskus, jossa pääsee
katsomaan alueen luonnosta ja historiasta
kertovaa pysyvää näyttelyä sekä elokuvia.
Maastoon tutustumista ja lintujen tarkkailua
varten on rakennettu useita torneja ja
retkipolkuja.

Soomaa rahvuspark on suurte sooalade,
lamminiitude ja metsade kaitsmiseks, uurimiseks
ja tutvustamiseks loodud kaitseala. Eriti tuntuks
on Soomaa teinud suurveeajad, mil luhtadele ja
metsadesse valguv vesi ujutab üle ühendusteed
välismaailmaga. Kohalikud ütlevadki, et Soomaal
on viis aastaaega: kevad, suvi, sügis, talv ja
suurvesi. Kõrtsi-Tõramaal asuvast Soomaa
looduskeskusest saab igakülgset teavet Soomaa
põnevate paikade, matkaradade ja laagriplatside
kohta. Rahvuspargis võib liikuda laudteel või
maapinnal kulgevatel matkaradadel, lisaks on
võimalus minna kanuu-, räätsa- või kelgumatkale.
Soomaan kansallispuisto on isojen
suoalueiden, luhtaniittyjen ja metsien
suojelemiseksi, tutkimiseksi ja esittelemiseksi
perustettu suojelualue. Erityisen tunnetuksi ovat
Soomaan tehneet tulvakaudet, jolloin
luhtaniityille ja metsiin valuva vesi katkaisee
yhdystiet ulkomaailmaan. Paikalliset sanovatkin,
että Soomaalla on viisi vuodenaikaa: kevät, kesä,
syksy, talvi ja tulva-aika. Kõrtsi-Tõramaalla
sijaitsevasta Soomaan luontokeskuksesta saa
monipuolista tietoa Soomaan mielenkiintoisista
paikoista, luontopoluista ja leirintäpaikoista.
Kansallispuistossa voi liikkua lautapolulla tai
maan pinnalla kulkevilla luontopoluilla, sen lisäksi
voi lähteä myös kanootti-, suokenkä- tai
kelkkaretkelle.

Matsalu rahvuspark hõlmab madalaveelist
Matsalu lahte, ligi 50 saart ja laidu ning neid
ümbritsevat Väinamerd. See on tõeline
linnuhuviliste paradiis, üks Euroopa
veelindude tähtsamaid peatuspaiku Arktika ja
Lääne-Euroopa vahelisel rändeteel. Matsalus
asub 4000 hektari suurune Kasari luht, mis on
väga oluline pesitsusala. Suurim omataoline
Läänemere ääres on ka pea 3000 hektarit
hõlmav Kasari suudmeroostik. Samuti
kuuluvad Euroopa suurimate hulka Matsalu
lahe ääres paiknevad rannaniidud –
toitumispaigad rändlindudele ja pesitsuskohad
kahlajatele.
Matsalun kansallispuisto käsittää
matalavetisen Matsalun lahden, noin 50 saarta
ja saareketta sekä niitä ympäröivän
Väinameren. Se on todellinen lintuharrastajien
paratiisi, yksi Euroopan vesilintujen
levähdysalueista Arktikan ja Länsi-Euroopan
välisellä muuttoreitillä. Matsalussa sijaitsee
4000 hehtaarin kokoinen Kasarin luhta, joka
on hyvin tärkeä pesimäalue. Itämeren alueella
olevista suurin on myös melkein 3000
hehtaaria käsittävä ruoikkoalue Kasarijoen
suistossa. Euroopan suurimpien joukkoon
kuuluvat myös Matsalun lahden äärellä
sijaitsevat rantaniityt – ruokapaikat
muuttolinnuille ja pesimäpaikat kahlaajille.

Pärnumaan länsirannikkoa pitkin kulkevan
matkailijan matkan varrelle jäävät upeita
auringonlaskunäkymiä tarjoavat rannat ja
omaleimaiset historialliset kirkot. Täältä löytyy
runsaasti patikointi- ja luonnossa yöpymisen
mahdollisuuksia tai sitten voi pitää tauon meren
rannalla sijaitsevissa lomakylissä. Virtsun lähellä
kannattaa tutustua Puhtu-Laelatun
luonnonsuojelualueeseen, joka on tunnettu
siitä, että täkäläisen Laelatun metsäniityn
kasvillisuus on Pohjois-Euroopan kaikkein
runsaslajisin. Sisämaahan poiketen kannattaa
käydä Tuhun retkipolulla ja siellä sijaitsevassa
hyvin erikoisessa Portaat-nimisessä näkötornissa

Kunagises tööstuslinnas Sindis asub
ainulaadne (84) kärestik, mis loodud justnimelt
põnevate veespordivõistluste jaoks. Jõeäär on
ka muidu kaunis paik jalutamiseks, kuna Sindis
on ohtralt parke ja rohealasid. Piirkonnas tasub
külastada ka (87) Sindi muuseumi ja (86)
kirikut.

Pärnust põhja poole sõites jääb ränduri
teele kaks vahvat peatuspaika: Automuuseum
ja Alpakafarm. (60) Automuuseumi
uunikumide kollektsioon on eriline tänu
arvukatele Nõukogude Liidu päritolu
eksponaatidele. (58) Alpakafarmi imearmsad
elanikud rõõmustavad nii suuri kui väikeseid
külalisi ja talupoest saab endalegi nende villa
soetada. Enne maakonnapiiri ületamist on hea
põigata (63) Jaanihanso Siidrivabrikusse, kus
saab tutvuda traditsiooniliselt valmistatud
siidri tootmisega.

(39) Lihula mõis ja muuseum on kui aken
Eesti ühe varasema piiskopilinnuse (1238)
ajalukku. Linnusevaremete ümber laiub
omanäoline discgolfi rada ning Lihula mõisas
tegutseb kohalik turismiinfopunkt. Lihula
lähedal Penijõe mõisas asub (41) Matsalu
rahvuspargi keskus, kus saab vaadata
piirkonna loodust ja ajalugu tutvustavat
püsiekspositsiooni ning filme. Maastike ja
lindude vaatlemiseks on rajatud mitmeid
torne ja matkaradu.

(91) Lottemaa on Baltikumi kõige suurem
kogupere teemapark. Kaunis rannametsas laiuv
Leiutajateküla on tuttav Lotte filmidest,
muusikalidest ja raamatutest. Lottemaal ootavad
avastamist üle saja atraktsiooni, temaatilised
majad, meeldivad toiduelamused, põnevad
teatrielamused, suveniiripoed ja mõnus supelrand.
(91) Lottemaa on suurin koko perheen
teemapuisto Baltian maissa. Kauniissa
rantametsässä sijaitseva Keksijäkylä on tuttu
Lottasta kertovista elokuvista, musiikkinäytelmistä
ja etenkin kirjoista. Lottemaalla vieraita odottavat
yli sata huvilaitetta, teemarakennukset,
miellyttävät ruokailuelämykset, jännittävät
teatteriesitykset, matkamuistomyymälät ja
viihtyisä uimaranta.

Pärnumaa kaguosas asuv Saarde vald on
metsane ja soine piirkond, kust leiab
matkamiseks ja kosutavaks metsakümbluseks
palju suurepäraseid võimalusi. Lisaks RMK
matkaradadele ja metsaonnidele asuvad
Saarde laante sügavuses ning jõgede veerel
erinevad majutuspaigad, kus nautida
segamatult aega looduse keskel. (112)
Allikukivi veinimõisas saab tutvuda
kodumaistest viljadest-marjadest tehtud veini
tootmisega ja ööbida glämpingutelkides.
Allikukivis asub ka 33 meetrit pikk (111)
liivakivikoobas, kus saab uudistada põhjavee
uuristatud käiku maapõues.
Pärnumaan kaakkoisosassa sijaitseva
Saarden kunta on metsäinen ja soinen alue,
josta löytyy erinomaisia retkeily- ja
virkistysmahdollisuuksia. RMK:n vaellusreitit ja
metsämökit sijaitsevat syvällä Saarden metsissä
ja jokien varrelta löytyy erilaisia
majoituspaikkoja, jossa voi nauttia
luonnonrauhasta. (112) Allikukivin
viinikartanossa pääsee tutustumaan viinien
valmistukseen kotimaisista hedelmistä ja
marjoista sekä yöpymään glamping-teltoissa.
Allikukivissä sijaitsee myös 33 metriä pitkä (111)
hiekkakiviluola, jossa on mahdollista tutkia
pohjaveden maaperään uurtamaa käytävää.

Pärnumaa lõunarannikut iseloomustavad
ajaloolised kalurikülad ja ainulaadsed liivaluited,
kust leiab suurepäraseid võimalusi nii loodus- ja
linnuvaatluseks kui rannamõnude nautimiseks.
Rannametsa-Tolkuse õpperajal saab tutvuda
Tolkuse rabaga, mis on tekkinud kunagise
merelahe soostumise tagajärjel. Raba Tornimäe
vaatetornist (18m) avaneb ümbruskonna
kõrgeim vaade. Madal ja soojaveeline (104) Kabli
rand on üks suvitajate lemmikpaiku ning eriti
armastatud lastega perede hulgas. Rannas on
promenaad, piknikupaigad, laste mänguväljak ja
suvekohvik. (101) RMK Kabli looduskeskuse
teabepunktist jagatakse infot ümbruskonna
puhkamisvõimaluste kohta ning saab ka näha
loodusteemalisi väljapanekuid. Keskuse eest
algab piki rannikut kulgev Kabli õpperada (1,8
km), mida läbides tutvub ranniku
taimekoosluste, luitetüüpide, mitmesuguste
pesakastide ja liigirikka linnustikuga. Linde saab
vaadelda raja kahest tornist või (102) Kabli
linnujaamas, kus sügiseti võib tutvuda suleliste
rõngastamise ja rände uurimisega.
Pärnumaan etelärannikolta löytyy historiallisia
kalastajakyliä ja ainutlaatuisia hiekkakinoksia,
jotka tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia sekä
luonnon että lintujen tarkkailuun ja rannasta
nauttimiseen. Rannametsa-Tolkusen
luontopolulla pääsee tutustumaan Tolkusen
rämeeseen, joka on syntynyt entisen
merenlahden soistumisen seurauksena.
Tornimäen näkötornista (18m) avautuu
ympäristön korkein näköala. Matala ja
lämminvetinen (104) Kablin ranta on yksi
kesälomalaisten suosikkipaikoista, josta erittäin
tykkäävät lapsiperheet. Rannalla on promenadi,
piknikalueet, lasten leikkikenttä ja kesäkahvila.
(101) RMK Kablin luontokeskuksen
infopisteessä jaetaan tietoa ympäristöstä
löytyvistä lomanviettomahdollisuuksista ja voi
nähdä luontoaiheisia näyttelyitä. Keskuksen
edestä alkaa pitkin rannikkoa kulkeva Kablin
luontopolku (1,8 km), jossa voi tutustua rannikon
kasvillisuuksiin, erilaisiin hiekkakinostyyppeihin,
kaikenlaisiin pesäpönttöihin ja runsaslajiseen
linnustoon. Lintuja voi yrittää nähdä kahdesta
lintutornista tai (102) Kablin lintuasemalla, jossa
syksyisin pääsee tutustumaan lintujen
rengastamiseen muuton tutkimiseen.

