TÕSTAMAAN KARTANO JA
MUSEO

Pärnuun lomalle tullessasi voit viettää
aikaa luonnossa sekä rentoutumalla että
aktiivisesti. Monipuolinen luontoympäristö ja kaksi kansallispuistoa tarjoavat
siihen runsaasti mahdollisuuksia.

Ierodoties Pērnavā, var ļauties rimtai atpūtai pie dabas vai arī doties pārgājienā.
Daudzveidīgā ainava un divi nacionālie
parki piedāvā daudz iespēju īstenot tādu
atpūtu, par kādu sen jau varbūt sapņots.

PÄRNUN RANTANIITYN
LAUTATIE (500 m)

PĒRNAVAS JŪRMALAS PĻAVU
PĀRGĀJIENA TAKA (500 m)

Pärnussa meren rannalla sijaitseva luonnonsuojelualue käsittää 341 hehtaaria
metsiä, laguuneja ja rantaniittyjä. Alueella
laidunnetaan nautoja eli kaupunkilehmiä
ja täällä viihtyvät sekä linnut että sammakkoeläimet. Ainutlaatuisesta kaupunkiluonnosta nauttimiseksi on vierailijoille
avattu näköalatornilla varustettu lautatie,
joka sijaitsee aivan Pärnun keskusrannan tuntumassa meren rannalla. Viistosti
kohoavalle lautatielle pääsee luonnosta
nauttimaan myös lastenvaunuilla ja pyörätuolilla.

Pērnavas piejūras dabas rezervāts kopumā aptver 341 hektārus meža, lagūnu un
piekrastes pļavu. Tajā ganās liellopi jeb pilsētas govis un to par iemīļotu mājvietu sev
izvēlējušies putni un abinieki. Unikālās pilsētas dabas atklāšanai viesiem ir izveidota
pārgājienu taka ar skatu platformu, kas
atrodas tieši Pērnavas centrālajā pludmalē jūras krastā. Pa taku var doties gan ar
bērnu ratiņiem, gan ratiņkrēslā.

Ranna pst 9, Pärnu

RIISAN LUONTOPOLKU
SOOMAALLA (4,8 km)

RĪSAS MĀCĪBU TAKA SOMĀ (4,8 km)

Riisan luontopolku etenee maalauksellista suota pitkin ja poikkeaa Navesti-joen
metsään. Nähdään myös märkää maastoa
ja suon silmäkkeitä. Matkan varrelta löytyy taukopaikkoja, joissa on mahdollista
istahtaa, levätä, nauttia hiljaisuudesta ja
kiivetä näköalatorniin. Riisan luontopolulla pääsee pyörätuolilla ja lastenvaunuilla ensimmäisen silmäkkeen kohdalle
(1,2 km).

Rīsas mācību taka ved pa gleznaino
purvu un mežiem, kas ieskauj Nevesti
upi. Taka ved gar staigniem un ūdeņainiem purva akačiem, kuriem var redzēt
cauri. Pa ceļam iespējams apsēsties un
atpūsties speciāli ierīkotajās atpūtas
vietās, izbaudīt purva klusumu un uzkāpt skatu tornī. Rīsas mācību taku iespējams apmeklēt arī ratiņkrēslā un ar
bērnu ratiņiem – līdz pirmajam akacim
(1,2 km).

Riisa küla, Tori vald

KABLIN LUONTOPOLKU (1,8 km)
JA VIERAILUKESKUS
RMK:n Kablin vierailukeskuksesta löydät
paljon hyödyllistä tietoa alueen luonnosta ja retkeilymahdollisuuksista. Keskuksen luota alkaa 1,8 km:n pituinen Kablin
luontopolku. Monipuolisia maastoja esittelevällä polulla on kaksi lintujentarkkailutornia. Luontopolulle pääsee myös pyörätuolilla ja lastenvaunuilla, ja se kulkee
Kablin lintuaseman ohi, jossa on rengastettu lintuja ja tutkittu lintujen muuttoa jo
yli 50 vuoden ajan.

KABLI DABAS MĀCĪBU TAKA
(1,8 km) UN APMEKLĒTĀJU
CENTRS
RMK (Igaunijas Valsts mežu) Kabli apmeklētāju centrā var saņemt noderīgu informāciju par reģiona dabas vērtībām un
atpūtas iespējām. Pie centra aizsākas 1,8
km garā Kabli dabas mācību taka, kur var
vērot daudzveidīgas ainavas un kur atrodas arī divi putnu vērošanas torņi. Mācību
taka pielāgota, lai tajā varētu pārvietoties
ar bērnu ratiņiem un ratiņkrēslā. Taka
šķērso Kabli putnu staciju, kur notiek putnu apgredzenošana un kur jau vairāk nekā
50 gadus tiek pētīta to migrācija.

Kabli looduskeskus, Kabli küla, Häädemeeste vald

PUHTUN NIEMI ELI PUHTULAID
Puhtulaid on pitkulainen niemi, jonka
eteläosan kivisillä rantaharjuilla kasvaa
runsaslajista leveälehtistä metsää. Pohjoispuolella on vähemmän metsää ja
enemmän niittyjä ja ruoikkoa. Täällä on
kaikkiaan noin 60 eri puu- ja pensaslajia.
Myöhäiskeväällä ja kesän alussa niemi on
kauneimmillaan karhunlaukan kukkiessa
ja metsän kukkien peittäessä maan kukkamattona.
Arktisten lintujen kevätmuutto tekee
Puhtlaiusta ainutlaatuisen. Kokeneet lintujentarkkailijat ovat onnistuneet laskemaan lähes miljoona alueen kautta lentävää lintua päivässä!

PUHTU PUSSALA JEB
PUHTULAIDA
Puhtulaida ir iegarena pussala ar sugām
bagātu platlapu mežu, kas aug dienvidu
daļas osa akmeņainajos krastos. Uz ziemeļiem ir mazāk meža un vairāk mežainu
pļavu un niedru. Apkaimē kopumā aug
ap 60 dažādu koku un krūmu sugu. Vēlā
pavasarī un vasaras sākumā pussala ir viskrāšņākā, jo zied laksis un meža puķes klāj
zemi kā paklājs.
Arktikas putnu pavasara migrācija Puhtulaidu padara patiesi unikālu – pieredzējušiem putnu vērotājiem ir izdevies saskaitīt
gandrīz miljonu gājputnu dienā!

Jussi, Virtsu alevik, Lääneranna vald

SALEVEREN RETKIPOLKU (1,5 km)
Salevere on Läänemaan kauneimpia
paikkoja, erityisesti keväisin kukkien kukinta-aikaan.
Retkipolku kulkee aluksi ylämäkeen katajaisen alvarin halki ja kulkee edelleen törmän reunaa viisimetriselle pengermälle ja
jatkuu sen jälkeen 120 metriä pitkospuita
ja portaita pitkin, jotka päättyvät Silmaallikan (suom. Silmälähde) luona. Salumäen
juurella kasvaa runsaslajinen leveälehtinen metsä, jossa voi kuulla tyypillisten
lehtimetsän lintujen laulua. Salumäellä on
myös muinaislinnan jäännöksiä ja matala
linnoituksen valli.

PÄRNUN KAUPUNGIN MUSEOT

SALEVERES PĀRGĀJIENU TAKA
(1,5 km)
Salevere ir viena no Lēnes apriņķa skaistākajām vietām, sevišķi pavasarī ziedoņa
laikā. Pastaigu taka ved kalnā caur kadiķiem apaugušo kaļķakmens grunts pļavu, tālāk gar klints malu līdz 5m nogāzei
un turpinās pa 120m garu dēļu celiņu un
kāpnēm, kas beidzas pie Siniallikas avota.
Salumē kalna pakājē aug daudzveidīgs
platlapu koku mežs, tajā var dzirdēt tipiskos lapkoku meža putnus. Salumē kalnā
var apskatīt arī senas pilsdrupas un cietokšņa valni.

Salevere küla, Lääneranna vald

LUMIRETKET

BRAUCIENI PA SNIEGU

Kylmänä ja lumisena talvena on Pärnussa
mahdollisuus nauttia vanhanaikaisista lumiretkistä.
Sassijärven lomatalon potkukelkkaretket
kulkevat Raekülan metsissä ja myös meren jäällä Pärnun aallonmurtajan päähän.
Soomaalla järjestetään potkukelkkaretkiä
Soomaan kansallispuiston jäätyneillä joilla
ja niityillä.
Marian talossa voidaan nauttia hauskoista
rekiajeluista Pärnun maakunnan metsissä.

Īstā aukstā un sniegotā ziemā Pērnavas
apriņķī ir iespēja izbaudīt braucienus pa
sniegu gluži kā senos laikos.
Brīvdienu mājas "Sassijärve" piedāvātie
pārgājieni ar kamaniņām tiek organizēti
Raekilas mežos un arī pa jūras ledus ceļu
līdz pat Pērnavas mola galam.
"Soomaa.com" braucieni ar stumjamām
kamanām notiek pa aizsalušajām Somā
Nacionālā parka upēm un palienēm.
Saimniecībā "Maria" var izbaudīt jautru
braucienu ar kamanām pa Pērnavas apriņķa mežiem.

Sassijärven lomatalo/ Brīvdienu māja "Sassijärve" Sassijärve puhkemaja, Laiksaare, Saarde (sassijarve.ee)
Soomaa.com (soomaa.com)
Marian talo / Saimniecība "Maria" – Maria talu, Kõpu (maria.ee)

Tekemistä
pilvisellä säällä
KALASTUS

ZVEJOŠANA

Kalastus on samanaikaisesti jännitystä
tarjoavaa ajanvietettä ja mahdollisuus
luonnosta nauttimiseen. Kalastuksen voi
yhdistää perhelomaan – veneilyyn ja matkailutilalla yöpymiseen. Elämyksiä ja uusia
tietoja saa opastetuilta kalaretkiltä.

Zvejošana piedāvā vienlaikus azartisku
laika pavadīšanas veidu un iespēju baudīt
dabu. To var labi apvienot ar ģimenes brīvdienām – izbraukumu ar laivu un nakšņošanu tūrisma sētā. Piedzīvojumus un jaunas zināšanas sniegs zvejas izbraukumi
gida pavadībā.

Fishing Village / Zvejniekciems "Fishing Village" – Uus-Sauga 62, Pärnu
(fishingvillage.ee)
Pärnun Kalataksi / Pērnavas "Kalatakso" (kalatakso.eu)
Majatalo "Kihnu Sadama öömaja" / Ostas naktsmājas "Sadama öömaja" –
Lemsi küla, Kihnu saar (puhkakihnus.ee)
Tollin matkailumaatila / Tūrisma sēta "Tolli" – Sääre, Kihnu saar (kihnukallas.ee)

KANOOTTI- JA KAJAKKIRETKET
Pärnu vesistöön tutustumiseksi on yksi
mukavampia tapoja osallistua kanootti- tai kajakkiretkelle. Tutustu esimerkiksi
merenlahden luotoihin tai melo pitkin
jokia ja kansallispuistoissa. Soomaan ja
Matsalun kansallispuistot sopivat täydellisesti kanootti- ja kajakkiretkillä luontoon
tutustumiseen. Soomaan ns. viidennen
vuodenajan aikana on vesikulkuneuvo ainoa tapa alueeseen tutustumiseksi.

BRAUCIENI AR KANOE LAIVĀM
VAI SMAILĪTĒM
Viens no patīkamākajiem veidiem, kā atklāt Pērnavas ūdeņus, ir doties izbraucienā ar kanoe laivu vai kajaku. Piemēram,
var braukt pāri jūras līcim, lai izpētītu sēres, vai pa upēm, lai iepazītu nacionālos
parkus. Somā un Matsalu nacionālajos
parkos ekskursijas ar kanoe laivām un kajakiem ir piemērotākais veids, lai vērotu
dabu un dzīvniekus. Turklāt Somā tā saucamajā piektajā gadalaikā peldlīdzeklis ir
gluži vai vienīgais veids, kā pārvietoties un
atklāt apkārtni.

visitparnu.com/fi/aktiiviloma • visitparnu.com/lv/aktiva-atputa

JÕULUMÄEN KUNTOILUKESKUS
Jõulumäe sijaitsee kauniin mäntymetsän keskellä ja on vuosikymmenien aikana ollut suosittu niin urheilijoiden
kuin kuntoharrastajienkin keskuudessa.
Keskuksessa on upouudet urheilukentät
ja kilometreittäin kunto-, fresbeegolf-,
polkupyörä-, juoksu- ja rullasuksiratoja.
Talvella Jõulumäe muuttuu hiihtokeskukseksi ja siellä on myös Pärnun pisin
kelkkamäki. Useita urheiluvälineitä on
mahdollista vuokrata myös paikan päällä,
ja keskuksesta löytyvät myös majoituspalvelut ja sisäurheilusalit.

VESELĪBAS SPORTA BĀZE
"JÕULUMÄE"
"Jõulumäe" atrodas skaista priežu meža
vidū un desmitiem gadu ir uzņēmusi daudzus profesionālus sportistus un sporta
entuziastus. Bāzē ir pilnīgi jauni laukumi
un kilometriem veselības, disku golfa, riteņbraukšanas, skriešanas un skrituļslidošanas trašu. Ziemā "Jõulumäe" kļūst par
slēpošanas kūrortu, un tajā var veikt Pērnavā garāko nobraucienu ar ragavām. Uz
vietas var iznomāt dažādu sporta inventāru, turklāt kompleksā tiek piedāvātas arī
naktsmītnes un iekštelpu trenažieru zāles.

Jõulumäe tervisekeskus, Leina küla, Häädemeeste vald • joulumae.ee

Ja laiks pludmalē
nelutina

Tässä vinkkejä huonojen säiden päiville
sisätiloissa.

Piedāvājam dažas aktivitātes iekštelpās,
kas noderēs, kad laiks patiešām nejauks.

KARTINGRADAT

KARTINGA TRASES

CityKart harrastuskartingkeskuksen radan pituus on 250 metriä ja sitä ajetaan
Sodi RT8 -harrastusautoilla, jotka takaavat ajajalle suuren turvallisuuden pehmeillä turvakehikoilla ja iskun vaimentavalla puskurilla.
Sisäkartingradan löydät Port Arturin pysäköintihallin 0-kerroksesta. Ajaa voivat
myös lapset, jotka ovat vähintään 145 cm
pitkiä.
Pärnun kartingkeskuksessa on 10 mahtavaa 270 cc:n kartingautoa, joilla pääsee
ajamaan sisäradalla turvallisesti kovaa ja
ottamaan ystävien kanssa mittaa toisistaan. Istuimia ja polkimia voidaan säätää
siten, että kartingautoa voi ajaa 125 cm:n
pituinen ajaja ja pidemmänkin harrastajan
on sillä mukava ajaa.

"CityKart" kartinga centra trases garums
ir 250 metri, un šeit braucēji var izmantot Sodi RT8 kartingus, kas, pateicoties
mīkstajam atbalsta rāmim un atsitienu
mazinošajam bamperam, nodrošina
braucējam augsta līmeņa drošību. Iekštelpu kartinga trasi atradīsiet centra "Port
Artur" garāžas ēkas 0. stāvā. Ar kartingu
var braukt bērni, kas ir vismaz 145 cm gari.
Pērnavas kartingu centrā apmeklētāju rīcībā ir 10 jaudīgas kartinga automašīnas,
ar kurām var brāzties pa droši iekārtoto
trasi un sacensties braukšanas mākslā ar
draugiem. Sēdekļus un pedāļus var regulēt, dodot iespējas kartinga auto vadīt
125 cm garam bērnam un ērti justies arī
divmetrīgam sacīkšu braucējam.

Pärnun museo on nykyaikainen historiallinen museo, jossa tarjotaan mielenkiintoisia opaskierroksia ja työtupia koko
perheelle. Pysyvä näyttely 11000 vuotta
historiaa – Elämyksiä vanhalta ajalta
johdattaa mielenkiintoiseen matkaan läpi
kiviajan aina nostalgiseen neuvostoaikaan saakka. Pysyvän näyttelyn lisäksi on
museossa väliaikaisten näyttelyiden sali.
Punainen torni oli osa 1400-luvulla rakennetusta kaupungin linnoituksesta.
Tornissa on nyt avattu innovatiivinen
vierailukeskus. Tornin entisestä puolustuskerroksesta on tehty pyöreä panoraamaelokuvateatteri, jossa esitetään 10 minuuttia pitkää Pärnun historiasta kertovaa
piirroselokuvaa.
Koidulan museossa esitellään J. V. Jannsenin (1819-1890) ja Lydia Koidulan
(1843-1886) entisessä kodissa pysyvässä
näyttelyssä heidän elämäänsä ja toimintaansa Viron kansallisen heräämisen yhteydessä. Pysyvää näyttelyä täydentää
väliaikaisten näyttelyiden sali.

PĒRNAVAS PILSĒTAS MUZEJI
Pērnavas muzejs ir moderns vēstures muzejs, kas piedāvā aizraujošas ekskursijas
gida pavadībā un interesantas darbistabas visai ģimenei. Pastāvīgā ekspozīcija
"11000 gadu vēstures – Seno laiku pieredze" aizved aizraujošā ceļojumā uz akmens laikmetu un nostalģisko padomju
laika periodu. Papildus pastāvīgajai ekspozīcijai muzejā ir arī izstāžu zāle.
Sarkanais tornis bija daļa no 15. gadsimtā
celtajiem pilsētas nocietinājumiem; šodien tajā mājvietu radis inovatīvs apmeklētāju centrs. Bijušais torņa aizsardzības
stāvs kļuvis par apļveida panorāmas kinoteātri, kurā tiek rādīta 10 minūšu gara animācijas filma, kas iepazīstina ar Pērnavas
vēsturi.
Koidulas muzeja, kas atrodas Johana
Valdemāra Jansena (1819–1890) un Lidijas Koidulas (1843–1886) bijušajās mājās,
pastāvīgā ekspozīcija iepazīstina ar ievērojamā žurnālista un dzejnieces dzīves
gājumu un darbību Igaunijas atmodas
kontekstā. Pastāvīgo ekspozīciju papildina pagaidu izstāžu zāle.

Pärnun museo / Pērnavas muzejs – Aida 3, Pärnu (parnumuuseum.ee)
Punainen torni / Sarkanais tornis – Hommiku 11, Pärnu (parnumuuseum.ee)
Koidulan museo / Koidulas muzejs – Jannseni 37, Pärnu (parnumuuseum.ee)

Harrastuskartingkeskus CityKart / "CityKart" kartinga centrs Lai 7, Pärnu (citykart.ee)
Pärnun Kartingkeskus / Pērnavas kartingu centrs - Savi 36, Pärnu (kardikeskus.com)

MAARJA-MAGDALEENAN KILTA

MARIJAS MAGDALĒNAS ĢILDE

Maarja-Magdaleenan killasta löydät
laadukasta virolaista käyttötaidetta ja
sydämellä tehtyjä käsitöitä. Kiltatalolla toimivat käsityöpajat, Kiltakauppa ja
Terveysruokapaja. Astu sisään ja katsele
rauhassa ympärillesi. Mestarit esittelevät
mielellään tuotantoaan, jota voit ostaa
mukaan. Kiltatalolla järjestetään myös erilaisia työpajoja ja kursseja. Uusia elämyksiä löytävät niin aikuiset kuin lapsetkin.

Marijas Magdalēnas ģildē var iegādāties
labas kvalitātes Igaunijas lietišķās mākslas
izstrādājumus un rokdarbus, kas darināti
no sirds. Ģildes namā darbojas rokdarbu un veselīga ēdiena darbnīcas, kā arī
veikals. Ikviens laipni aicināts iegriezties!
Meistari laipni iepazīstinās ar savu daiļradi
un darbus piedāvās arī iegādāties. Ģildē
tiek rīkotas dažādas darbnīcas un kursi.
Jaunu pieredzi var iegūt gan pieaugušie,
gan bērni.

Uus 5, Pärnu • maarjamagdaleenagild.ee

VAAS&VAAS TYÖPAJAT

"VAAS&VAAS" DARBNĪCAS

Työpajassa voit suunnitella itsellesi puisen leikkuulaudan, paistinlastan, salaattihaarukat, kaulimen, viestillisen kyltin,
avainnaulakon tai seinäkellon. Täältä saat
mukaasi hauskan muiston Pärnusta, käytännöllisen muistoesineen lahjaksi ystävälle tai kiitokseksi kollegalle!

Darbnīcās varat izveidot sev tīkamu koka
maizes dēlīti, pannas lāpstiņu, salātu dakšas, mīklas rulli, izkārtni ar ziņu, atslēgu
pakaramo vai sienas pulksteni. Paņemiet
līdzi jauku atmiņu par Pērnavu, praktisku
dāvanu draugam vai kolēģim!

Suur-Jõe 63, Pärnu • vaasvaas.ee

PÄRNUN KYLPYLÄT

PĒRNAVAS SPA

Pärnulla on pitkäaikaiset perinteet kylpyläkaupunkina. Täällä voi hemmotella itseään ympäri vuoden erilaisissa kylpylöissä – vesi- ja saunanautinnot, mutahoito,
laser- ja parafiinihoidot, suolahuonehoidot, suklaahoidot tarjoavat vaihtelua arkeen sekä keholle että mielelle. Pärnun
kylpylöissä pääsee kokeilemaan sekä eksoottisia kylpyläelämyksiä että virolaisia
saunarituaaleja.

Spa centri ir vieni no visiecienītākajiem
galamērķiem Pērnavā. Tajos cauru gadu
var ļauties sevis lutināšanai, baudot dažādās spa procedūras. Ūdens un pirts prieki,
dūņu dziedniecība, masāžas, lāzera un
parafīna procedūras, sāls kamera, šokolādes masāža pārmaiņus ikdienai piedāvā
lielisku uzmundrinājumu gan ķermenim,
gan garam. Pērnavas spa centros var pieredzēt pirts rituālus gan eksotiskā, gan
igauņu gaumē.

Estonia Medical Spa & Hotel – Pärna 17/Sääse 7, Pärnu (spaestonia.ee)
Estonia Resort Hotel & Spa – A.H.Tammsaare pst 4a/6, Pärnu (spaestonia.ee)
Hedon Spa & Hotel – Ranna pst 1, Pärnu (hedonspa.com)
Strand SPA & Konferenssihotelli / Spa un konferenču viesnīca "Strand" –
A.H.Tammsaare pst 35, Pärnu (strand.ee)

Skaisti atjaunotā Testamā muiža ar savu
kolorīto vēsturi ir viena no slavenākajām
apskates vietām apkārtnē. Ar muižas vēsturi un telpām var iepazīties gan individuāli, gan gida pavadībā; īpaši saista muižas
sienu un griestu gleznojumi, skaistās parādes kāpnes un telpa zem manteļskursteņa.
Vietējais muzejs, kas tika atvērts Testamā muižas pagrabā un skursteņzālē, ar
priekšmetu un fotogrāfiju palīdzību atklāj
vietējo ļaužu dzīvi.
Muižā ir arī informācijas punkts.

Kalli mnt 13, Tõstamaa • mois.tostamaa.ee

KÄSITYÖJUOMIEN VALMISTUS

VIETĒJO DARĪTAVU DZĒRIENI

Jaanihanson siideripanimo ja Torin siideritila ovat Viron marja- ja hedelmäsiidereiden valmistuksen edelläkävijöitä. Jaanihanso on nimittäin Viron ensimmäinen
omenasiiderin pienpanimo ja Torin siideritila puolestaan Viron suurin luomusiideri- ja luomuviinitila. Täällä valmistetaan
perinteisellä menetelmällä kotimaisista
hedelmistä luomusiideriä ja luomuviiniä.
Siiderimestareiden luona vierailtaessa
voidaan tutustua valmistuksen hienouksiin ja maistella heidän tuotantoaan. Molemmat säteilevät luonteensa ja omaperäisyytensä puolesta.
Allikukivin viinikartanon ja Pootsin kartanon kotimaisista hedelmistä valmistetut
käsityöviinit valmistuvat historiallisissa
kartanoissa, joissa käydessäsi voit tutustua historiaan ja viinin valmistukseen.
Marja- ja hedelmäviinien maistelun lisäksi
voit tutustua kauniisiin kartanopuistoihin ja -puutarhoihin. Allikukivin viinikartanossa saat kuulla Viron ensimmäisen
viinikartanon tarinan. Pootsin kartanon
kolmannen sukupolven kartanonomistajat esittelevät arvokkaan paikan kunnostamisen historian.
Pärnun kaupungissa sijaitsevat harrastajien toiminnasta alkunsa saaneet Mamm&Fruktin viinitalo ja Pernauerin panimo.
Mamm&Fruktin käsityöviinejä voi maistella rannan lähellä Supelusen vinoteekissä tai Valgerannan viinitallissa, jossa
mukavan seurustelun ohella on ohjelmassa opettava ja maukas tuote-esittely.
Pernauer Tap Room on vasta valmistunut
maisteluhuone, jossa vieraillessa voit tutustua Pärnun ainoaan oluttehtaaseen ja
paikallisiin käsityöoluisiin.

Sidra fabrika "Jaanihanso" un Tori Sidra
saimniecība ir celmlauži Igaunijas ogu un
augļu sidra ražošanā. Proti, "Jaanihanso" ir
pirmā mazā ābolu sidra ražotne Igaunijā,
savukārt Tori Sidra saimniecība ir lielākā
bioloģiskā sidra un vīna saimniecība Igaunijā, un tajā no vietējiem augļiem tradicionālā veidā tiek gatavots bioloģiskais sidrs
un bioloģiskais vīns. Viesojoties pie dzērienu darīšanas meistariem, var iepazīties
ar ražošanas smalkumiem un nogaršot
vietējos produktus, kas katrs izceļas ar
savu raksturu un savdabību.
Vīni, kas gatavoti no Allikukivi Vīna muižā
un Potsi Vīna muižā izaugušajiem augļiem, top vēsturiskajās muižās, kurās var
iepazīties gan ar to vēsturi, gan vīna ražošanas tehnoloģiju. Papildus vīnu degustācijai apmeklētāji var pavadīt laiku muižas
parkā. Allikukivi Vīna muižā var klausīties
stāstā par Igaunijas pirmo vīna muižu un
ielūkoties arī vīna pagrabā. Potsi Vīna
muižas trešās paaudzes saimnieki interesentus iepazīstina ar īpašās vietas atjaunošanas vēsturi.
Pēc vīna lietpratēju iniciatīvas darbību uzsācis "Mamm&Frukt" vīna nams un “Pernauer" alus darītava. "Mamm&Frukt" ar
rokām darinātos vīnus var nobaudīt pludmales tuvumā esošajos bāros "Supeluse
Vinoteek" un "Valgeranna Veinitall", kuros
atpūtu vēl patīkamāku dara vīnu degustācija un izglītojošs stāstījums. "Pernauer
Tap Room" ir tikko pabeigta "Pernauer"
alus darītavas degustāciju telpa, un, to
apmeklējot, var iepazīties ar Pērnavas vienīgo alus darītavu un vietējiem arodaliem.

Jaanihanson siideripanimo / Sidra fabrika "Jaanihanso" –
Õuna, Kaelase, Põhja-Pärnumaa (jaanihanso.ee)
Torin siideritila / Tori Sidra saimniecība – Lauda, Jõesuu, Tori (siidritalu.ee)

Kuntoutuskeskus ja hotelli Wasa / Rehabilitācijas centrs un viesnīca Wasa –
Eha 2, Pärnu (wasa.ee)

Allikukivin viinikartano / Allikukivi Vīna muiža – Allikukivi, Saarde (allikukivi.ee)

Tervise Paradiis kylpylähotelli & vesipuisto /
Ūdens atrakciju parks "Tervise Paradiis" – Side 14, Pärnu (terviseparadiis.ee)

Pootsin viinikartano / Potsi Vīna muiža –
Pootsi-Mõisa, Pootsi, Pärnu (pootsiveinimois.ee)

Tervis Medical Spa – Seedri 6, Pärnu (spatervis.ee)

Mamm&Frukt viinitalo / Vīna nams "Mamm&Frukt" –
Supeluse 1, Pärnu (mammfrukt.ee)

Spa Hotel Viking– Sadama 15, Pärnu (viiking.ee)
Wasa Resort – Suvituse 14, Pärnu (wasahotels.ee)

Pernauerin panimo / Brūzis "Pernauer" – Rehepapi 28, Pärnu (pernauer.ee)

Elämyksiä
PÄRNUSSA

Tekemistä pilvisellä säällä • Ja laiks pludmalē nelutina

Ja dodaties dabas
atklājumos

Kun nautit luonnosta • Ja dodaties dabas atklājumos

Kun nautit
luonnosta

Kauniisti restauroitu ja värikkään historian omaava Tõstamaan kartano on
alueen tunnetuimpia nähtävyyksiä. Voit
tutustua kartanon historiaan ja huoneisiin
itsenäisesti tai oppaan johdolla. Erityisen
upeita ovat kartanon seinä- ja kattomaalaukset, kauniit paraatiportaat sekä
manttelipiipun alainen tila.
Tõstamaan kartanon kellarikerroksessa ja
piippusalissa avattu kotiseutumuseo kertoo paikallisten ihmisten elämästä esineiden ja valokuvien avulla.
Kartanossa toimii myös matkailuinfopiste.

TESTAMĀ MUIŽA UN MUZEJS

Dažādu
piedzīvojumu iespējas
PĒRNAVĀ

www.visitparnu.com
Löydä Pärnu / Atklāj Pērnavu

visitparnu

info@visitparnu.com, +372 5330 4134

VisitParnu

KIHNUN SAARI JA MAJAKKA

Pärnu tarjoaa lämpimän meriveden ja
aurinkoisen rannan lisäksi paljon
muutakin mielenkiintoista perheille.
Tässä muutamia esimerkkejä lasten
kanssa Pärnussa puuhailuun.

Neskaitot patīkami silto jūras ūdeni un
saulaino Pērnavas pludmali,
apkārtnē var vēl daudz ko atklāt kopā
ar ģimeni. Lūk, dažas lieliskas idejas, kā
Pērnavā un tās apriņķī pavadīt laiku kopā
ar bērniem.

OKOK VAPAA-AJANKESKUS

ATPŪTAS CENTRS “OKOK”

OKOK Vapaa-ajankeskus (Vaba Aja Keskus) on Pärnun uusin paikka, jossa on kiva
pitää hauskaa perheen kanssa. OKOK:issa löytävät hauskaa tekemistä niin lapset
kuin aikuisetkin – voit pelata mystisesti
heijastelevaa Glow Golfia, keilata, heittää
Darts-tikkaa tai seikkailla virtuaalitodellisuudessa. Pikkulapsille on metsäaiheinen
leikkihuone sekä kiipeilypaikka.

Atpūtas centrs "OKOK" ir jaunākā izklaides vieta Pērnavā, kurp var doties ar visu
ģimeni. "OKOK" piedāvā aizraujošas aktivitātes gan lieliem, gan maziem – centrā var spēlēt boulingu, mistiski mirdzošo
golfu "Glow Golf", kērlingu, mest šautriņas un ceļot virtuālajā realitātē. Mazos
interesentus gaida meža tematikai veltīta
rotaļu istaba un kāpšanas atrakcijas.

Lai 18, Pärnu • okok.ee

LOTTEMAA

LOTES ZEME

Lottemaa on paikka, jossa herää eloon
elokuvista ja kirjoista tuttu Keksijäkylä.
Tässä kylässä on upeita värikkäitä taloja,
joissa toimivat ystävälliset hahmot Lotte,
Bruno, Albert ym. Puuhaa riittää koko
päiväksi. Voit katsella teatteria, leikkiä,
kiipeillä, musisoida, urheilla ja tutkia Keksijäkylän asukkaiden koteja sekä heidän
jännittäviä keksintöjään.

Lotes zeme ir Izgudrotāju ciems, kurā
mitinās dzīvi personāži no iemīļotajām filmām un grāmatām. Tā ir vieta ar jaukiem,
krāsainiem namiņiem, kuros rosās draudzīgie tēli Lote, Bruno, Alberts un citi. Aktivitāšu pietiek visai dienai – tematiskajā
parkā var vērot teātri, rotaļāties, kāpelēt,
muzicēt, sportot, ciemoties Izgudrotāju
ciema iemītnieku mājās un izpētīt viņu
aizraujošos izgudrojumus.

Reiu küla, Häädemeeste vald • lottemaa.ee

PERNOVAN LUONTOTALO

PERNOVAS DABAS MĀJA

Luontotalossa vierailijoita odottaa Pärnun
maakunnan luontoa esittelevä näyttely,
luontoäänien luola, elokuvapesä ja interaktiivinen hiekkalaatikko. Kotimaista
ja trooppista elävää luontoa esittelevät
metsätupa, talvipuutarha ja akvaariot.
Kolmas kerros on omistettu avaruuden
tutkimiselle, ja pallonmuotoisessa elokuvateatterissa voit katsella hämmästyttäviä
elokuvia.

Dabas mājā iekārtota izstāde, kurā apmeklētāji var iepazīt Pērnavas apriņķa
dabu, alā klausīties dabas skaņās, kā arī
vērot filmas un darboties interaktīvajā
smilšu kastē. Meža istaba, ziemas dārzs
un akvāriji stāsta par vietējo un tropisko
savvaļas dzīvi. Trešais stāvs veltīts kosmosa izpētei.

A.H.Tammsaare pst 57, Pärnu • pernova.ee

Lavassaaren museorautateillä voit tutustua kapearaiteisen rautatien historiaan ja
vetureihin ja matkustaa höyrypäivien viikonloppuina aidon höyryveturin kyydissä.
Automuseoon on koottu hyväkuntoisia
uniikkiautoja ja kauniita klassisia autoja.
Kaikenikäisten autoista kiinnostuneiden
on täällä kiinnostavaa tutustua autojen
historiaan.
Kurgjalle on rakennettu mahtava maatilakokonaisuus C.R. Jakobsonin eli Viron kansallisen heräämisen suurmiehen
suunnitelmien mukaan. Maatilamuseossa tehdään nykyäänkin kaikkia maatilan
töitä kuten ennen vanhaan, ja kunnostetuissa pää- ja sivurakennuksissa esitellään
tuon ajan tapoja ja elämää.
Torin hevoskasvatustilalla kehitetään historiallisia Torin ja Viron hevosen rotuja.
Kauniisti kunnostetuissa tallirakennuksissa on myös vuonna 2021 avattu museo.
Vierailijat voivat tutustua täällä interaktiivisen ja nykyaikaisen näyttelyn avulla
Torin pitäjän ja Viron hevoskasvatuksen
historiaan.

Lavassāres muzejdzelzceļā var iepazīties
ar šaursliežu dzelzceļa vēsturi un lokomotīvēm, bet vasarā brīvdienās arī doties
braucienā ar īstu tvaika vilcienu.
Auto muzejā var aplūkot labi saglabājušos
ūnikumus un skaistu klasisko automašīnu
kolekciju. Auto nozares pagātnes izpēte
solās būt aizraujoša visu vecumu interesentiem.
Pēc Karla Roberta Jakobsona jeb Igaunijas pirmās atmodas kustības vadītāja
plāniem Kurgjā ir izveidots lauku sētas
komplekss, un tajā visi darbi vēl arvien tiek
veikti tāpat kā senāk. Atjaunotajās saimniecības ēkās un ērberģī ir iespējams uzzināt par agrāko laiku paražām un dzīves
apstākļiem.
Tori zirgaudzētavā tiek selekcionēti un
audzēti slavenie Tori un Igaunijas šķirnes
zirgi. Skaisti atjaunotajā staļļu kompleksā
2021. gadā atvērts arī muzejs. Tajā apmeklētāji interaktīvā un mūsdienīgā ekspozīcijā var iepazīt Tori senā novada un Igaunijas zirgkopības vēsturi.

Viron museorautatie Lavassaaressa / Igaunijas muzejdzelzceļš Lavassārē –
Ülejõe 1, Lavassaare (museumrailway.ee)
Automuseo / Auto muzejs –
Tallinna–Pärnu mnt 103 km, Loomse küla (automuuseum.ee)
C.R. Jakobsonin maatilamuseo / Karla Roberta Jakobsona lauku mājas-muzejs –
Kurgja küla, Põhja- Pärnumaa vald / Kurgja village, Põhja-Pärnumaa parish
(maaelumuuseumid.ee)
Torin hevoskasvatustila ja museo / Tori zirgaudzētava un muzejs –
Pärnu mnt 8a, Tori (maaelumuuseumid.ee/)

MINI ZOON EKSOOTTINEN
TERRAARIO

“MINI ZOO" EKSOTISKAIS
TERĀRIJS

Pärnun keskikaupungilla sijaitsevassa
koko perheelle mielenkiintoisessa MiniZoon terraariossa pääsee tutustumaan
eksoottisiin terraarioeläimiin. MiniZoossa
löytyy esimerkiksi käärmeitä aina sormenpituisista käärmevauvoista suuriin
pythoneihin. Useat MiniZoon käärmeet
ovat Euroopan eläintarhoissa ainutlaatuisia. Käärmeiden lisäksi MiniZoossa asuu
jännittäviä taranteleja, sisiliskoja, kaloja ja
kaimaaneja.

Terārijā "Mini Zoo", kas atrodas Pērnavas
centrā, var aplūkot dažnedažādus eksotiskus rāpuļus. Terārija kolekcijā ir daudz
dažādu čūsku – sākot no mazuļiem pirksta
garumā līdz pat milzīgiem pitoniem. Vairākas "Mini Zoo" aplūkojamās čūskas ir
unikālas Eiropas zoodārzu mērogā. Mini
Zoo ir mājvieta ne vien čūskām, bet arī
savdabīgajiem tarantuliem, ķirzakām, zivīm un kaimaniem.

Akadeemia 7, Pärnu • Facebook: Minizoo

PERHOSTALO

TAURIŅU MĀJA

Suuressa Pärnun maakunnan talvipuutarhassa asuu eksoottisia perhosia, joita
voit nähdä lentelemässä ja ruokailemassa
tai lepoasennossa. Perhosia voi katsella
myös läheltä – ne voivat jopa laskeutua
päällesi! Perhostalossa näet myös trooppisia lintuja ja papukaijoja, ja kesäisin värikkäitä kaloja.

Eksotiskie tauriņi dzīvo plašā ziemas dārzā Pērnavas apriņķī, kur tos var redzēt gan
lidojam, gan barojamies, gan vienkārši
atpūšamies. Tauriņus var apskatīt arī ļoti
tuvu – viņi var nosēsties tieši uz jums. Tauriņu mājā vasarā var sastapt arī tropu putnus papagaiļus un krāsainas zivis.

Kiisamaa küla, Lääneranna vald • liblikamaja.ee

KIHNU SALA UN BĀKA
Kihnu salā, kas ir UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, var
redzēt daudz aizraujošu un unikālu vērtību. Kihnu ļaudis ikdienā valkā
tautastērpu, sievas vada motociklu ar
blakusvāģi; sala ir tradicionālo vērtību un
mūsdienīga dzīvesveida satikšanās vieta.
Kihnu bāka atrodas salas galējos dienvidos – Pitkenes zemesragā. Tā ir viena no
četrām čuguna bākām, kas saglabājušās
mūsu piekrastē. Bākuguns atrodas 29 m
virs jūras līmeņa, un skats no bākas virsotnes ir neaizmirstams.

visitkihnu.ee

TUTUSTUMINEN MAATILAN
ELÄIMIIN
Teisperen maatilalla vierailijoita odottaa
kaunis puistopuutarha, jonka monipuolista lintu- ja eläinperhettä esittelee ystävällinen isäntäperhe. Maatilan puutarhassa voit viettää aikaa vapaasti, nauttia
halutessasi piknikin ja askarrella luonnon
materiaaleista.
Küti-Uuetoan lintutilalla kasvaa kirjava
joukko lintueläimiä, ja 90 eri lintuperheen
lisäksi voit tutustua mehiläisten elämään.
Maatilan kaupassa myydään mukaan
maatilan tuotteita, käsitöitä ja muistoesineitä.
Alpakkatilan suloisten villaisten eläinten
joukossa on alpakoita, laamoja, lampaita,
vuohia ja jäniksiä. Arat, mutta ystävälliset
eläimet ilahduttavat niin lasten kuin aikuistenkin mieltä.

TIKŠANĀS AR MĀJDZĪVNIEKIEM
Teisperes saimniecībā apmeklētājus gaida skaists parka dārzs un daudzveidīga
putnu un dzīvnieku saime, ar ko iepazīstina laipnie saimnieki. Lauku sētas dārzā var
pavadīt laiku sev tīkamā gaisotnē, rīkot
pikniku un veidot radošus darbus no dabas materiāliem.
Putnu fermā "Küti-Uuetoa" var iepazīties
ne vien ar 90 dažādu putnu saimēm, bet
arī izzināt bišu dzīvi. Saimniecības veikalā
nopērkami lauku labumi, rokdarbi un suvenīri.
Alpaku fermā viesus gaida tādi brīnišķīgi
dzīvnieki kā alpakas, lamas, aitas, kazas un
zaķi. Biklie, taču vienlaikus ļoti draudzīgie
dzīvnieki priecē gan mazos, gan lielos.

Teisperen maatila / Teisperes saimniecība –
Teispere talu, Jõõpre, Pärnu (teisperetalu.ee)

Halutessasi
upeita valokuvia

Pärnussa on loputtomasti ainutlaatuisia paikkoja, jotka sopivat mieliinpainuvien valokuvien tekemiseen.

SEIKKAILUPUISTOT

PIEDZĪVOJUMU PARKI

Pärnun rantapromenadin lähellä sijaitsee seikkailukeskus, jossa on hermojen
kutittamiseen neljällä eri tasolla yli 50
seikkailurataa ja tornista torniin kulkeva
köysirata. Pikkulapsille on oma erillinen
ratansa.
Valgerannan seikkailupuiston radat on
rakennettu rannan läheiseen mäntymetsään, jonka kuusi korkeaa rataa ovat
haasteita rohkeimmillekin kiipeilijöille.
Lastenpuistossa on pienemmille lapsille
riippusiltoja, kiikkuja ja apinarautateitä, ja
koko perheen kanssa on mahdollista osallistua aarteenmetsästykseen.

Netālu no Pērnavas pludmales promenādes atrodas Pērnavas Piedzīvojumu
centrs, kurā ir šķēršļu joslas 4 dažādos
augstumos ar vairāk nekā 50 atrakcijām.
Apmeklētājiem iespējams doties arī aizraujošā gaisa lidojumā pa trosi no torņa uz
torni. Mazākajiem kāpelētājiem pieejama
atsevišķa taka.
Valgerannas Piedzīvojumu parks ir izbūvēts priežu silā pie pludmales, un tā 6
šķēršļu joslas solās būt izaicinājums pat
pašiem bezbailīgākajiem. Papildus citām
atrakcijām savu drosmi var pārbaudīt arī
brīvajā kritienā. Bērnu parkā pieejami mazāki piekaramie tiltiņi, šūpoles un pērtiķu
dzelzceļi, kopā ar ģimeni var spēlēt dārgumu meklēšanas spēli.

Pärnun seikkailukeskus / Pērnavas Piedzīvojumu centrs –
Papli 36, Pärnu (parnuseikluskeskus.ee)
Valgerannan seikkailupuisto / Valgerannas Piedzīvojumu parks –
Valgeranna küla / Valgerannas ciems (valgeranna-seikluspark.ee)

Pērnavā ir bezgala daudz brīnišķīgu
vietu, kas piemērotas neaizmirstamu
fotogrāfiju uzņemšanai.

Tuhun suon luontopolun alussa sijaitsee
ainutlaatuinen näköalatorni TREPP, joka
rakennettiin yhteistyössä Viron taideakatemian opiskelijoiden ja RMK:n kanssa. Näköalatorniin johtava tie on lyhyt
(1 km), mutta se voi olla liukas ja märkä,
joten suosittelemme sinne mentäessä kumisaappaita.

TUHU PURVS UN SKATU TORNIS
"TREPES" ("TREPP")
Tuhu purva pārgājiena takas sākumā
atrodas unikāls skatu tornis "TREPES"
("TREPP"), kas tapis sadarbībā ar Igaunijas Mākslas akadēmijas studentiem un
Igaunijas Valsts mežiem. Ceļš uz skatu
torni ir īss (1 km), taču var būt slapjš un slidens, tādēļ, dodoties šajā ekskursijā, ieteicams uzvilkt gumijas zābakus.

Kiska küla, Lääneranna vald

JAANSONIN RATA JA KATUTAIDE

JĀNSONA TAKA UN IELU MĀKSLA

Pärnun joen rantoja pitkin kulkeva reitti
muodostaa sillat ylitettäessä yhtenäisen
lenkin, joka tunnetaan kansan suussa
Jaansonin ratana. Molemman rannan
reitti on 4 km pitkä ja ilmeeltään erinäköinen. Katutaideteokset vasemman rannan
autotalleissa, suurilla seinillä ja vanhoissa
taloissa tekevät rentouttavasta kävelyretkestä taide-elämyksen.

Taka, kas abpus upei ved posmā no viena tilta līdz otram, veido vienotu loku, ko
tautā dēvē par Jānsona taku. Katrā upes
pusē taka ir 4 km gara, taču pēc izskata
atšķiras. Ielu mākslas darbi uz garāžām,
lielajām sienām un vecajām mājām relaksējošo pastaigu ļauj papildināt ar mākslas
baudījumu.

PĒRNAVAS PLUDMALES PROMENĀDE UN PLUDMALES PARKS

Pärnun ranta on dyynien reunustama
hiekkaranta, jonka läheltä alkaa rantaniityn 600 metrin pituinen näköalatornille
johtava lautatie. Auringonlaskujen ihasteluun rannalla ei voi koskaan kyllästyä!
Pitkin rantaa kulkee romanttisesti rantapromenadi, jonka taitava valaistus on
nähtävyys sinänsä.
Historiallisesti arvokkaasta rantapuistosta
löydät kauniita näköaloja, levähdyspaikkoja ja yllättäviä veistoksia. Rantapuiston
Tammsaaren ja Ranna-puistotien välisellä
alueella yllättää vierailijoita ikivihreä elefanttiperhe.

Pie Pērnavas smilšainās pludmales sākas
jūrmalas pļavu 600 m garā pārgājienu
taka ar skatu torni. No tā vērojamie saulrieti nekad nebeidz pārsteigt. Gar pludmali vijas romantiska promenāde, kuras
prasmīgi izveidotais apgaismojums pats
par sevi ir apskates vērts.
Pludmales parkā, kam ir sena vēsture, apmeklētājus priecē skaistas ainavas, labiekārtotas atpūtas vietas un pārsteidzošas
skulptūras. Teritorijā starp Tammsaare un
Ranna puiestee ielām gājējus pārsteidz
mūžzaļā ziloņu saime.

Ranna pst 5, Pärnu

SOOMAAN TULVA

SOMĀ PALI

Jokien tulvimista ja tulva-aikaa kutsutaan Soomaalla hellittelevästi viidenneksi vuodenajaksi. Suurimmat tulvat ovat
tavallisesti varhaiskeväällä maalis-huhtikuussa, mutta viides vuodenaika voi rankkasateiden johdosta yllättää myös muina
vuodenaikoina. Tulvaveden aikaan ovat
suosiossa kanoottiretket, koska silloin
pääsee kulkemaan joen lisäksi myös metsäalueilla, niityillä ja voidaan poiketa jopa
paikallisten tilojen pihoilla.

Upju pārplūšana Somā iemantojusi skanīgu nosaukumu "piektais gadalaiks".
Visbiežāk plūdi ir pavasarī, aprīlī-martā,
bet intensīvi līstot, "piektais gadalaiks"
vērojams arī citos tradicionālajos gadalaikos. Palu laiks ir iecienīts braucieniem
ar kanoe laivām, jo tad var laivot ne vien
pa upi, bet arī pa mežu un pļavām, kā arī
iegriezties vietējo māju pagalmos.

Soomaan kansallispuisto / Somā Nacionālais parks

Vee 2a, Pärnu

Küti-Uuetoan lintutila / Putnu ferma "Küti-Uuetoa" –
Küti-Uuetoa, Eassalu, Pärnu (linnufarm.ee)
Alpakkatila / Alpaku ferma – Laane talu, Niidu, Tori (alpakafarm.ee)
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TUHUN SUO JA TREPP

PÄRNUN RANTAPROMENADI JA
RANTAPUISTO

VALKOINEN PERGOLA JA
IHASTUTTAVA SUIHKULÄHDE
KUURSAALIN EDESSÄ
Pergola on vuosikymmenien ajan tarjonnut kesävieraille viihtyisän oleskelupaikan sekä suojan auringolta kuumina
kesäpäivinä. Kuursaalin ja pergolan välisellä alueella sijaitseva suihkulähde on
yksi Pärnun vanhimmista suihkulähteistä.

PRETIM KLUBAM "KUURSAAL"
ESOŠAIS BALTAIS LAPENES
KORIDORS UN BRĪNUMSKAISTĀ
STRŪKLAKA
Jau gadu desmitiem šeit esošā lapene
sniegusi vasarniekiem atelpu un patvērumu no saules karstās vasaras dienās.
Starp "Kuursaal" klubu un lapeni atrodas
mākslīgā artēzijas aka – viena no vecākajām Pērnavas strūklakām.

ALPAKKAFARMI

ALPAKU FERMA

Alpakat, nämä uteliaat, mutta hieman arat
eläimet antavat suurine silmineen ja nauravaisine kasvoineen paljon hyvää energiaa ja tekevät mielen iloiseksi! Alpakkatilalla voi nähdä perulaisia alpakoita, joiden
villa on erittäin pehmeä ja jotka viettävät
päivänsä laitumella ruohoa syöden. Alpakoiden lisäksi on mahdollista nähdä myös
söpöjä kääpiövuohia, minilampaita, angorakaneja.

Alpakas ir ziņkārīgi, bet nedaudz kautrīgi dzīvnieki, kas ar savām lielajām acīm
un smaidīgo purnu uzlabo ikviena garastāvokli un sniedz labu enerģiju. Alpaku
fermā var redzēt ar brīnišķīgi mīkstu vilnu
apveltītās Peru izcelsmes alpakas, kas
savu ikdienu pavada ganībās, ēdot zāli.
Bez alpakām saimniecībā apskatāmas arī
mazas stirniņas un aitiņas, kā arī angoras
truši.

Mere pst, Pärnu

PÄRNUN AALLONMURTAJA JA
LAUTATIE
Vuonna 1869 valmistuneet kahden kilometrin pituiset aallonmurtajat ovat pysyneet muuttumattomina, ja niistä on tullut
lomailijoiden suosituimpia kävelypaikkoja. Pärnun symboliksi on muodostunut
joen vasemmalla puolella oleva aallonmurtaja, jonne johtaa rantapuistosta alkava lautatie. Pärnun aallonmurtajalla on
romanttinen sädekehä – tarinan mukaan
käveleminen aallonmurtajan loppuun ja
siellä suuteleminen tuottaa onnea rakastavaisille.

Niidu küla, Tori vald • alpakafarm.ee

PĒRNAVAS MOLS UN LAIPA
1869. gadā izveidotie divus kilometrus
garie moli ir saglabājuši savu sāktonējo
izskatu līdz pat mūsdienām un kļuvuši
par atpūtnieku iecienītāko pastaigu vietu.
Par Pērnavas simbolu ir kļuvis upes kreisā
krasta mols, pie kura no pludmales parka
aizved dēļu celiņš. Pērnavas molam ir romantisks oreols – leģenda vēsta, ka mīlētāju pāri, kas pastaigājas līdz mola galam
un noskūpsta viens otru, būs laimīgi.
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Ja ceļojat kopā
ar ģimeni

AIZRAUJOŠI UN IZGLĪTOJOŠI
CEĻOJUMI LAIKĀ TEMATISKAJOS
MUZEJOS

Matkustaessasi perheen kanssa • Ja ceļojat kopā ar ģimeni

Matkustaessasi
perheen kanssa

MIELENKIINTOINEN JA
OPETTAVAINEN AIKAMATKA
TEEMAMUSEOIHIN

UNESCO:n maailmanperintölistaan
kuuluvalla Kihnun saarella mantereen
ihminen näkee paljon kiinnostavia ja
omaperäisiä kohteita. Kihnussa käytetään päivittäin kansanasuja, ajetaan sivuvaunumoottoripyörillä ja pidetään yllä
perinteitä samalla nykyaikaisten mukavuuksien parissa eläen.
Kihnun majakka eli paikallisella kielellä "puak" sijaitsee saaren eteläkärjessä
Pitkänän niemellä. Se on yksi neljästä
rannoillamme säilyneistä malmimajakoista. Valon korkeus merenpinnasta on
29 metriä.

Elämyksiä
PÄRNUSSA
Dažādu
piedzīvojumu iespējas
PĒRNAVĀ

www.visitparnu.com
Löydä Pärnu / Atklāj Pērnavu
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