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Pärnu

Tallinn
120 km

Helsingi
220 km

Riia
160 km

Vilnius
415 km

Peterburi
375 km

Stockholm
375 km

Oslo
800 km

Kopenhaagen
800 km

Kuidas tulla Pärnusse?

Lennuk

Tallinna lennujaam
(140 km kaugusel Pärnust) 
www.tallinn-airport.ee

Riia lennujaam
(200 km kaugusel Pärnust)
www.riga-airport.com

Laev

Helsingi–Tallinn
(2 tundi)
www.vikingline.ee
www.tallink.ee
www.eckeroline.ee

Stockholm–Tallinn
(16 tundi, ööbimisega)
www.tallink.ee 

Rong

Tallinn–Pärnu 
(2,2 tundi)
www.elron.ee

Buss 

Tallinn-Pärnu
(2 tundi)

Riia-Pärnu
(2,5 tundi)

Peterburi–Pärnu
(8,5 tundi või 6 tundi autoga)
www.tpilet.ee

Berliin
1550 km



Parim ranna-
puhkuse sihtkoht
Lonely Planet valis Pärnu 
2018. aastal TOP10 
külastamist vääriva 
vähetuntud rannalinna
hulka maailmas.

Eesti parim heaolu- ja 
terviseturismi sihtkoht – 
Pärnu valiti 2019. aastal 
Euroopa komisjoni poolt 
ellukutsutud EDEN (European 
Destinations of Excellence) 
konkurssi raames Eesti 
parimaks heaolu- ja 
terviseturismi sihtkohaks.

Kihnu saar kuulub
UNESCO pärandisse
Kihnu kultuuriruum on 
oma traditsioonilise 
elulaadi, kombestiku, 
rahvakultuuri ja 
saarestiku loodusega 
kantud UNESCO 
pärimuskultuuri 
meistriteoste nimekirja.

Laste- ja
noortesõbralik linn
UNICEFi rahvusvaheline
liikumine on Pärnu linnale
andnud laste- ja noorte-
sõbraliku linna mandaadi.  

Rõõmsate Laste Festival

Pärnu on pikkade traditsioonidega kuurortlinn - 
armastatud ennekõike oma valge liivaranna ja 
kõrgekvaliteediliste spaahotellide poolest ning 
puhkusepiirkonnana rahvusvaheliselt tunnustatud. 

Rannahotell. Foto: Kristian Pikner

Rahvusvahelised tunnustused
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AD 1251 
Pärnu linna
asutamisaasta

13. sajand
Ordulinn (Uus-Pärnu)

14. sajand 
Hansalinn

16. sajand 
Administratiivkeskus

17. sajand 
Ülikoolilinn

18. sajand
Kaupmeeste linn

19. sajand
Kuurortlinn

20. sajand
Eesti suvepealinn

21. sajand
Läänemereäärne
elamuskuurort

Vallikraav jutustab 
kindluslinna loo

Pärnu Vallikääru üles 
seatud maketid annavad 
visuaalse ülevaate           
Pärnu kujunemisest 
kindluslinnast täna-
päevaseks kuurordiks. 

Tallinna värav
on ainus  17. sajandist
säilinud vallivärav
Baltimaades.

Pärnu Muuseumi
püsiekspositsioon
“11 000 aastat ajalugu”
juhib huvilised 
Pärnumaa tuhandete
aastate pikkuse
ajaloo rajale.
www.parnumuuseum.ee

Tallinna Värav. Foto: Priidu Saart

Pärnu Muuserum. Foto: Silver Gutmann

Sündmus

Igal aastal juunis-juulis 
peetakse Pärnus keskaegseid 
kombeid väärtustavaid 
traditsioonilisi hansapäevi 
koos keskaegse turuga.  
hansa.parnu.ee

Hansapäevad. Foto: Elen Juurma

Pärnu kütkestab mitmekesise
ajaloo ja arhitektuuripärlitega
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Kas teadsid? 

Pärnus saab ringi seigelda Pärnu äpiga. Tutvu vaatamisväärsustega,
leia sobiv majutus-, toitlustuskoht, otsi põnevaid sündmusi ja naudi
Pärnu linnaõhku huvitavate jalutusradade abil.

Otsi äppi „Pärnu - Explore Hansa“ Google Play´st või App Store´ist.

Foto: Priidu Saart

Romantiline puitarhitektuur - Eesti suurim 
puitvillade rajoon asub just Pärnus. 

Kõige enam näeb rõõmsavärvilisi puitehitisi 
teekonnal linnasüdamest mere poole. 

Ammende Villa

Eesti väärtarhitektuur -              
siin on funktsionalistliku 
kuurordiarhitektuuri pärlid.

Pärnu Rannahoone ja 
Rannahotelli ning teised 
1930. aastatel valminud 
rannapiirkonna hooned on 
projekteerinud omaaegne 
linnaarhitekt Olev Siinmaa – 
just tänu temale omandas 
Pärnu kuurort kaasaegse 
ilme ja muutus maiuspalaks 
kõigile arhitektuurihuvilistele.

Rannapargis jalutades pakub 
silmarõõmu läheduses asuv 
Ammende Villa,  üks 
parimaid varase juugendstiili 
näiteid Eestis.

1838. aastal, mida loetakse 
Pärnu kuurordi sünniaastaks, 
avati Pärnus esimene 
supelasutus. Hiljem rajati 
traditsiooniline mudaravila 
hoone, milles praegu 
tegutseb Hedon Spa & Hotel.
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Parim päike Eestimaal juba ligi 180 aastat

On fakt, et Pärnu lahe kliima on soojem kui teiste Eesti 
piirkondade oma. Pärnu ranna vesi soojeneb kiiresti – 
kuumal kesksuvel kuni 26 kraadini.

Pärnu on romantiliste jalutuskäikude, armastajate ja 
esimese suudluse linn. Jalutamiseks sobivad ideaalselt 
näiteks Pärnu muul ja rannapromenaad. Elevant on
Pärnu ranna üheks sümboliks – kunagi olid veepiiril
liu laskmiseks kaks puidust elevanti.

Pärnu rannas heisatakse igal suvel sinilipp, rahvusvaheliselt 
tuntud ökomärgis. See näitab, et supelrand või väikesadam 
on keskkonnasõbralikult majandatud, puhas ja turvaline.

Pärnu Rand kui 
põhjamaine Riviera

Kas teadsid?

Pärnus on naistel oma 
rannaala juba ligi 100 aastat. 
Eesti ainsas naisterannas 
võivad naised häirimatult 
viibida ilma rannariieteta.

Pärnu Rand. Foto: Silver Gutmann

Ranna elevant. Foto: Markus Kiili
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Romantilised rannad 
linnakärast eemal

Pärnumaa rannajoon on 250 km pikkune, meie kutsume 
seda Romantiliseks Rannateeks. Siit peaks sobiva paiga 
mere ääres leidma igaüks. www.rannatee.ee

Tuntuim valge liiva ja männimetsadega ümbritsetud rand 
on Valgerand. 

Kablist leiab lisaks kohalike poolt armastatud rannaalale 
kaKabli linnujaama, looduskeskuse ja väikese matkaraja.   

Kui otsid midagi teistsugust, siis tutvu väikeste
rannaküladega nagu Kastna, Liu, Marksa või Saulepa.

Legend
Iidse loo järgi peavad noored 
armunud kõndima koos muuli lõppu, 
et kinnitada seal oma armastust 
suudlusega. See toovat armunuile 
igavese armastuse.

Sündmus
Juulikuus leiab aset Kabli 
Päikeseloojangu festival – kuu aja 
jooksul toimuvad päikeseloojangu-
ranniku kõige kaunimates kohtades 
kontserdid, salongiõhtud, simmanid 
ja rannapeod. www.kablifest.com

Kabli Päikeseloojangu festival. Foto: Marie Laanisto

Pärnu muul. Foto: Markus Kiili
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Kas teadsid?

2019. aasta alguses valmis uus 
valgustatud laudtee, mis saab alguse 
Rannapargist ning lookleb mööda 
Pärnu jõeäärt. Pea poole kilomeetri 
pikkune vaiadele ehitatud 
kergliiklustee lõpeb tuletorni lähedal 
liivarannal, rajal on ka pinkidega 
istumiskohad ja jalgrattahoidjad. 
Uus laudtee on saanud väga 
populaarseks jalutuskohaks nii 
kohalike kui ka külastajate seas.



Kvaliteetaeg spaas – 
heategu sinu kehale 
ja vaimule 
Pärnu hakkas pakkuma tervist kosutavaid protseduure juba 19. 
sajandi esimeses pooles, mil linnas avati esimene supelasutus. 
Tänapäevalgi on Pärnus puhkamise „kohustuslikuks“ osaks vee- 
ja saunakeskused ning ravi- ja heaoluteenused spaahotellides.

9 omanäolist spaahotelli:

Hedon Spa & Hotel            
www.hedonspa.com 

ESTONIA Medical Spa & Hotel 
www.spaestonia.ee

ESTONIA Resort Hotel & Spa 
www.spaestonia.ee 

Wasa Resort
www.wasahotels.ee/resort

Strand SPA & Konverentsihotell 
www.strand.ee 

Tervis Ravispaahotell
www.spatervis.ee 

Tervise Paradiis
spaa-hotell ja veekeskus 
www.terviseparadiis.ee 

Viiking Spaa Hotell
www.viiking.ee 

Taastusravi & Hotell Wasa
www.wasa.ee 
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Wasa Resort. Foto:  Tõnu Tunnel

Hedon Spa & Hotel



Perepuhkus, mida naudivad
kõik pereliikmed

Pärnus ootavad teid:

Tervise Paradiisi veekeskus -
Eesti üks suurimaid veeparke.
www.terviseparadiis.ee

Viiking Saaga – viikingite oaasina 
kujundatud veekeskus. 
www.viiking.ee

Mini Zoo – majake Pärnu kesklinnas 
on koduks paljudele eksootilistele 
terraariumiloomadele nagu 
sisalikud, maod ja ämblikud.

Pärnu rand – madala veetaseme
ja soojade temperatuuride
tõttu ideaalne puhkusepaik
just lastega peredele.

Pärnust mõnusa autosõidu kaugusel:

Lottemaa (12km) – Baltimaade 
suurim teemapark. Siin on üle
saja atraktsiooni, temaatilised
majad, armsad toidukohad, 
suveniiripoed ja supelrand. 
www.lottemaa.ee

Alpakafarm (20km) – lisaks 
nimitegelastele, alpakadele,
saab farmis tutvuda ka
kääbuskitsede, minilammaste
ja angoora küülikutega.
www.alpakafarm.ee

Valgeranna Seikluspark (9km) – 
ronimiselamused otse mere ääres. 
www.valgerannaseikluspark.ee

Kas teadsid? 

Jõuluvana Korstna talus saab jõuluvana elamise 
ja tegemistega tutvuda ka väljaspool jõuluaega. 
www.maria.ee

Lottemaa

ESTONIA Resort Hotel & Spa
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Pärnusse sisseoste
tegema?

Parimad paigad kvaliteetmoe, 
kingade, parfüümide ja muu 
sellise leidmiseks on 
kaubanduskeskused:

Kaubamajakas 
www.kaubamajakas.ee

2 kaubanduskeskust:
Port Artur 1 ja Port Artur 2 
www.portartur.ee

Pärnu Keskus 
www.astri.ee/parnu-keskus

Külasta Pärnus kindlasti ka 
kohalikke turge, disaini- ja 
tehasepoode:

Wendre tehasepood 
www.wendre.com

Trimtex tehasepood
www.trimtex.eu

Pärnu Turg
www.parnuturg.ee

Kolme Karu Kaubamaja
www.vaasvaas.ee

Taluturg
www.taluturg.ee
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Kolme Karu Kaubamaja

Port Artur Kaubanduskeskus
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Üritused, mida tasub külastada
Grillfest
Juunis toimuv suur toidupidu looduskaunil 
Vallikääru aasal. www.grillfest.ee 

Walk Festival 
Juulis toimuv tänavaartistide festival
täidab linnapildi kunstnike ja artistidega. 
www.walkfest.ee

Supeluse Aastalaat
Augustis Supeluse tänaval toimuv 
tänavafestival pakub mitmekülgset 
programmi nii täiskasvanutele kui lastele.
facebook.com/aastalaat

Pärnu Muusikafestival
Juulis kogunevad Pärnu kontserdimajja
klassikalise muusika austajad üle maailma.
www.parnumusicfestival.ee

Valgusfestival „Öövalgel“
Sügisel toimuv ainulaadsetest valgusvisuaalsetest
lavastustest ja installatsioonidest koosnev festival.
www.oovalgel.ee

Rõõmsate Laste Festival
Juulikuus Pärnu rannapargis toimuv
Eesti suurim kogupere pargifestival.
www.lastefestival.ee

Supeluse Aastalaat. Foto: Taavi Tommy Pärnsalu

Soovitus

Pärnus toimuvad 
suvekuudel tasuta „Live like 
a local“ tuurid, mida viivad 
läbi kohalikud elanikud. 
www.visitparnu.com/local



Kultuuripuhkus 
avardab meeli
Esinduslik kontserdi- ja teatrielu, 
erinevad rahvusvahelised festivalid, 
muuseumid ning au sees olev käsitöö 
teevad Pärnust arvestatava kultuuri-
linna. Muusikafestivalide valik on eriti
lai – ooperimuusikast lõõts- ja suupillide 
muusikani välja. Linnast väljas toimuvad 
peamiselt mitmesugused kohalikule 
toidule, talukultuurile ja traditsioonidele 
pühendatud üritused, sealhulgas 
näiteks rahvusliku jaanipäeva 
tähistamine Kurgjal.

Kas teadsid?

Olenemata päevast ja kellaajast on Kuursaali juures
võimalus istet võtta Eesti helilooja Raimond Valgre
skulptuuri kõrval ja kuulata sealsamas tema muusikat.

Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn. Just Pärnu
teatrimaja rõdult loeti 23. veebruaril  1918. aastal
esmakordselt ette “Eesti Iseseisvuse Manifest”.

Kas teadsid?

Maarja-Magdaleena Gild
on kunsti- ja käsitöömaja, kus saab
meistritega koos meisterdada.
www.maarjamagdaleenagild.ee

C.R. Jakobsoni talumuuseumis 
Kurgjal saab tutvuda Eesti 
taluloomade, -tööde ja -toitudega.
www.kurgja.ee

Eesti muuseumraudtee
Lavassaares kutsub avastama
rongide maailma.
www.museumrailway.ee 

Automuuseum
Halingal kutsub avastama autode ilu. 
www.automuuseum.ee

12

Automuuseum. Foto: Andres Arro



Kihnu saar on tuntud kui meresõitjate, kalurite 
ja hülgeküttide kodukoht. Kuna mehed on 
traditsiooniliselt veetnud suure osa ajast merel, 
on naistest saanud kohalikku käsitööd, tantse, 
mänge ja muusikat ühendava kultuuripärandi 
kaitsjad ja edasikandjad. Saare pärimuskultuur 
on kinnitatud UNESCO suulise ja vaimse 
pärandi maailmanimekirja.

Kihnu – Eesti kõige eksootilisem 
saar, unikaalne kogu maailmas

Kas teadsid?

Kihnu saarel kantakse rahva-
riideid igapäevaselt – Kihnu
naiste igapäevane riideese on
ka tänapäeval omavalmistatud 
Kihnu triibuline seelik ehk kört.

Foto: Innervisionteam

Foto: Innervisionteam

Soovitus

Saarega on eriti põnev tutvuda ajal, mil rahva-
või kirikukalendris on parasjagu mõni tähtpäev.

Sündmus

Kihnu Mere Pidu juulikuus on üks aasta suurimaid 
Kihnu kombestikku ja elu-olu kajastavaid pidustusi.
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Soomaa. Foto: Julia kivelä14



15



Matsalu rahvuspark – 
Euroopas ainulaadne
Matsalu rahvuspark on Euroopas reisivate linnuvaatlejate seas üks peamisi sihtkohti. Pargis ristuvad 
suured rändeteed ning aastas peatub seal kümneid tuhandeid linde. Kokku on pargis loendatud üle 
270 erineva linnuliigi, mis teeb Matsalust Euroopa ühe linnurikkama rahvuspargi.

 

Räätsad pakuvad eriti loodussõbralikku 
liikumisvõimalust, sest kõndija ei vaju 
rabasse ega kahjusta selle pinnast.

www.soomaa.com
www.seiklevabaks.ee
www.kanuu.ee

Kas teadsid?

Räätsadega jõhvikal. Foto: Elen Juurma

Haned Matsalu rahvuspargis. Foto: Nele Sõber
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Pärnumaa –
soode ja
rabade maa
Sinu päralt on puutumatud metsa-
massiivid ja 10 000 aasta vanused 
rabamaastikud. Soomaa rahvuspargis, 
Nigula ja Luitemaa looduskaitsealadel
ning Tuhu maastikukaitsealal asuvad 
maakonna tuntuimad matkarajad-laudteed. 
Siin võib ette võtta ka rabajärves ujumise
või hoopis räätsamatka.   

Vahelduva loodusega 
Rannametsa-Tolkuse
õpperada viib läbi rabamaastiku 
ja luitemänniku ning pakub 
maalilisi pilte ka vaatetornist.
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Soomaa on haruldane paik viie
aastaajaga: kevad, suvi, sügis,
talv ja suurvesi. Soomaa arvukad
matkarajad väärivad külastamist
igal ajal, kuid kustumatuid  elamusi
pakub just suurvee aegne loodus. 
Üleujutusperioodil saavad
veematkahuvilised  jõgede
sängidest välja aerutada ja
isegi metsa vahel kanuuga sõita.   

Tolkuse raba. Foto:  Priidu saart

Soomaa.Foto:  Innervisionteam

Riisa raba. Foto:  Priidu saart



Loodus linna-
keskkonnas
tagab värske 
tunde

Rannaniidu rada. Foto: Mati Kose

Kevadest sügiseni aitavad 
Pärnu rannaniite hooldada 
veised, keda kutsutakse 
tunnustavalt linnalehmadeks.  

Pärnuga tutvumiseks sobib ideaalselt 
jalgratas, sest linnas on kokku üle 70 km 
kvaliteetseid kergliiklusteid. Sõita saab nii 
mere läheduses kui Pärnu jõe kallasrajal. 

Kas teadsid?Kas teadsid?

Pärnu on roheline linn – viiendik selle pindalast
on kaetud parkide, rohealade, alleede ja 
koduaedadega. Jalutuskäigud ja värske õhu 
protseduurid Pärnu roheluses on juba sajandeid 
kuulunud korraliku kuurortlinna puhkuse juurde. 

Üheks mõnusaimaks jalutuskohaks on 
rannapromenaadi lõpust algav 600 meetri 
pikkune rannaniidu rada koos vaatetorniga. 
Rannapark sobib mitmesuguseks 
meelelahutuseks.
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Igal kevadel ja sügisel toimub 
Pärnu Vallikäärus Pärnu 
taimelaat, mis on Eesti üks 
suuremaid taimelaatasid.

Foto: Elena Liik

Sündmus



Veepritsmeid
ja seiklust jagub 
igale maitsele
Ahvatlevad veeseiklused

250 kilomeetrit rannajoont, 444 saart ja laidu,
Eesti pikemate jõgede hulka kuuluv Pärnu jõgi – 
Pärnumaal ootavad sind rannatuuled ja vesi.

Pärnus on võimalik proovida näiteks purjelauasõitu, 
lohesurfi, sõita kajaki, SUP-laua või skimboard´iga. 
Rahulikumad sõidud saab teha vesijalgratta, 
kaluripaadi või purjejahiga.

www.aloha.ee
www.parnu.surf
www.jahtklubi.ee
www.lustipark.ee

 

Pärnu pikalt madal ja kivideta 
rand on surfamiseks kõige 
turvalisem paik nii Eestis
kui Skandinaavias.Kas teadsid?

Soovitus

Kui ekstreemsed vesiatraktsioonid 
ei ole südamelähedased, aga meri 
kutsub, siis kaluritega saab koos 
kalale minna aastaringselt.

www.rannatee.ee 
www.fishingvillage.ee 
www.kihnukallas.ee
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Foto: Dream Beach Media

Foto: Dream Beach Media



Pärnu Bay Golf Links

Tahkurannas on mitmekülgne golfikompleks, kus lisaks 18-
rajalisele väljakule on ka 5 par-3 rada ning harjutusväljakud. 
Tegu on links-tüüpi väljakuga, kus golfi saab mängida otse 
rannaniidul. 2016. aastal on World Golf Awards tituleerinud 
selle väljaku Eesti parimaks golfiväljakuks. 

www.parnubay.com

Kvaliteetne 
golfipuhkus

White Beach Golf

Valgerannas asuv Pärnumaa 
esimene täismõõtmetes
18-rajaline tournament väljak 
Sellel links-tüüpi väljakul 
mängimine on sobilik nii 
seeniormängijatele kui 
kogenud golfihuvilistele – 
suured kõrguste vahed 
puuduvad, kuid pidev 
meretuul ja oht pall vette 
lüüa pakuvad piisavat 
väljakutset. 

www.wbg.eeWhite Beach Golf

Pärnu Bay Golf Links
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Hea koht koosolekuteks 
Pärnumaa hotellid ja puhkemajad pakuvad aastaringselt häid tingimusi koosolekute 
ja motivatsiooniürituste korraldamiseks. Asukoha poolest on Pärnu ideaalne koht 
korraldamaks rahvusvahelisi konverentse – kaks olulist lennujaama (Riia ja Tallinn)
jäävad umbes 2 tunnise autosõidu kaugusele. Peale kohtumisi on piirkonnas palju 
võimalusi, kuhu minna oma meeskonnaga akusid laadima. Selleks võib olla
kas spaa külastus, golfi mängimine või hoopiski matkamine looduses. 

Klaara-Manni Puhke- ja Seminarikeskus
Suurim saal kuni 120 inimesele.
www.klaaramanni.ee

Jaanihanso siidrimaja
Suurim saal kuni 100 inimesele.
www.jaanihanso.ee

Viiking Spa Hotel
Suurim saal kuni 100 osalejale.
www.viiking.ee

Ojako puhke- ja koolituskeskus
Suurim saal kuni 90 inimesele.
 www.ojako.ee 

Hedon Spa & Hotel
Suurim saal kuni 70 inimesele.
www.hedonspa.com

Konverentsivõimalused:

Pärnu kontserdimaja
Suurim saal kuni 897 inimesele.
www.concert.ee 

Strand SPA & Konverentsihotell
Suurim saal kuni 500 osalejale.
www.strand.ee 

ESTONIA Resort Hotel & Spa
Suurim saal kuni 300 inimesele.
www.spaestonia.ee

Tervis Ravispaahotell
Suurim saal kuni 268 inimesele.
www.spatervis.ee

Rannahotell 
Suurim saal kuni 250 osalejale.
www.rannahotell.ee

Rannahotelli konverentsisaal. Foto. Silver Gutmann
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Tipptasemel
sõiduelamused
Auto24ring on Põhja-Euroopas ainulaadne autode ja 
mootorrataste ringrajasõiduks mõeldud rada, mis vastab 
FIA GRADE 3 standarditele. Multifunktsionaalne 
motospordikompleks pakub elamusi nii pealtvaatajatele, 
kui ka motohuvilistele, kes soovivad ise rajal kihutada. Sõita 
saab näiteks nii Porsche 911, Vormel 1 või Drifti Taksoga. 
Samuti on võimalus ka isiklik sõiduk proovile panna.

www.auto24ring.ee

Head
sportimis-
võimalused
Pärnu Rannastaadion on Pärnu kõige uuem 
spordiareen, mis pakub huvilistele mitme-
külgset programmi ja pealtvaatajatele 
võimalust nautida tipptasemel spordiüritusi.

Jõulumäe Tervisespordikeskust külastades 
kohtab palju erinevaid sportimispaiku: 
pallimängude platsid, disc-golfi rajad, 
kergejõustikualade väljakud, staadion,
kust algavad pikemad ja lühemad suusa-, 
jooksu-, jalgratta- ja matkarajad,
asfalteeritud liikumisrajad jpm.

Pärnumaa on Eesti ühe populaarsema spordiala disc-golfi 
teerajaja – siin avati Eesti esimene ametlik disc-golfi rada. 
Hetkel on Pärnumaal kokku 13 erinevat rada.Kas teadsid?

Auto24ring peamaja
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Foto: Priidu saart



Jõulumäe Tervisespordikeskuse liikumisrajad. Foto: Martin Riidamets 23



Pärnu romantiliste kohvikute
ja tunnustatud restoranide 
kõrval on õitsemas
ka kodumaine
siidri- ja veinitegu.

www.siidritalu.ee 
www.jaanihanso.ee 
www.mammfrukt.ee
www.allikukivi.ee
facebook.com/pootsimois

Sündmus

Aprillis toimub traditsiooniline Pärnu  Restoranide Nädal. 
Sel ajal teevad kampaanias osalevad toitlustuskohad eriti ahvatlevaid pakkumisi. 
www.parnurestaurantweek.ee

Pärnu kohviku- ja restoranikultuur
Eesti Maitsete Restoranijuht
loetles 2020. aasta Pärnu
parimate toidukohtadena:

Rannahotelli restoran
White Guide Nordic´u andmeil
Pärnu parim söögikoht 
www.rannahotell.ee

Restoran Raimond
www.hedonspa.com

Restoran Hea Maa
www.heamaa.ee

Mahedik
Kohvik ökogurmaanile
www.mahedik.ee

Restoran Kalamajaka kohvik  
www.kalamajakas.ee

Villa Wesseti restoran
www.wesset.ee

Restoran Mon Ami 
www.monami.restaurant

Pastoraat Cafe 
rosenplanter.ee/pastoraat-cafe

Wasa Resort Restaurant
www.wasahotels.ee/resort/restoran

Kohvik Supelsaksad
www.supelsaksad.eePärnu Kohvikute Nädal. Foto: Ragne Värk
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Allikukivi Veinimõis. Foto: Maksim Tund/Romantiline Rannatee



Ehe Eesti Toit
Maitse ehedat Eesti toitu - Pärnumaal 
pakutakse roogasid, mis on valminud 
vanaaegsel puupliidil, oma aiast korjatud 
marjadest keedetud hoidiseid ning 
kohalike poolt suitsutatud kala ja liha. 
Eesti toidu valikusse mahuvad ka 
Pärnumaa talude piimatooted, näiteks 
jogurt, või ja määrdejuust. Kõige lihtsam 
on neid leida Pärnu Keskuse Taluturult. 
Erilisi lõhna- ja maitseelamusi saab 
Tamme talu ürdiaiast ja nende talupoe 
riiulitelt.

Pärnumaa valiti 2018. aastal Eesti 
maitsete aasta tiitli kandjaks.

Romantiline Rannatee, mis kulgeb
mööda 250 kilomeetri pikkust
Pärnumaa rannikut, ühendab toidu
kultuuri, looduse ja ajalooga.
Romantilise Rannatee rännakutel
saab tutvuda rannarahva eluoluga,
kogeda ainulaadseid kultuuritavasid
ja kinnitada keha värskelt valmistatud
kohaliku toiduga.Romantilisel Rannateel toimuvad sellised 

põnevad toiduteemalised üritused nagu näiteks 
RäimeWest, Võilillefestival ja Hapukurgifestival. 
www.rannatee.eeKas teadsid?

Pärnu Restoranide Nädal. Foto: Ragne Värk
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Foto: Julia Kivelä



Lumelauasõit Jõulumäel. Foto: Elen Juurma

Pärnus ootavad sind spaad, muuseumid,
kontserdid ja kesklinna liuväli. Talvise
Pärnu jõe jääkaas kihab varahommikust
hilise õhtutunnini kalameestest. Talvine
meri on omaette vaatamisväärsus.

Talv on hea
põhjus linnast
välja sõita 

Pärnu virgutab ka talvel
Pärnu, mis on suviti rahvarohke ja elav,
pakub ka teistel aastaaegadel ideaalseid 
võimalusi argipäevarutiinist välja tulla,
kuid suvele vastupidiselt pigem rahulikus,
lõõgastavas ning iseendaga olemise võtmes. 

Lõbus tõukekelgumatk
pakub puhast rõõmu lliikumisest 
lumise metsa all või libedal jääl. 
Soomaa rahvuspargi üleujutusaladel 
on ühed parimad jääväljad.
www.soomaa.com

Jõulumäe Tervisespordikeskuses 
leidub arvukalt suusa- ja matkaradu, 
lisaks saavad huvilised seal mängida 
ka näiteks disc-golfi või jääkeeglit.
www.joulumae.ee

Lottemaa kogupere teemapargis 
ootab detsembris suuri
ja väikesi külastajaid 
Eesti suurim jõulumaa. 
www.lottemaa.ee

Talvine meri. Foto: Silver Gutmann
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InvestinPärnu – 
Pärnusse tasub 
investeerida
Pärnu oli juba keskajal tuntud sadama- ja 
hansalinn, millel oma oluline osa ida- ja 
lääneriikide vahelises kaubavahetuses. 
Linna majanduslik aktiivsus kasvas 20. 
sajandi alguses koos linnastumise ja 
esimeste tehaste rajamisega. Eelmise 
sajandi alguses tegutses siin Euroopa 
suurim puidutöötlusettevõte Waldhof. 

Pärnumaa nüüdisaja majandusstruktuuris 
on kindel koht puidu-, metalli-, tekstiili- ja 
elektroonikatööstusel ning 
puhkemajandusel. Tänu mahukatele 
välisinvesteeringutele kuulub hulk 
suuremaid ettevõtteid mõnda 
rahvusvahelisse kontserni.
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Foto: Priidu Saart

Siin on endale organisatsiooni arengut toetava hea 
keskkonna leidnud nii polüuretaan-ehitusvahtude tootja 
Henkel Makroflex, kodutekstiili tootja AS Wendre, Aros 
Groupi kuuluv metallitööstus AQ Lasertool OÜ, Soome 
metsandusettevõtte Metsäwood vineeritehas, Sievi 
Capital Groupi kuuluv elektroonikatööstus Scanfil OÜ, 
kui ka Norvik Groupi kuuluv puidutööstus Laesti AS. 
Need on vaid mõned näited ettevõtetest, kes kasutavad 
oma arengu heaks ära Pärnumaa parimat logistilist 
asukohta Põhjamaade, Venemaa ja Kesk-Euroopa vahel, 
turvalist ja suurepärase töökultuuriga
keskkonda ning koolitatud oskustöölisi.

Lisaks pakub Pärnumaa peresõbralikku ning 
suurlinnadega võrreldes tunduvalt rahulikumat elu- ja 
töökeskkonda nii kaugtöötegijaile kui asukohasõltumatu 
ettevõtlusega tegelejaile. Oma tee Pärnusse on leidnud 
mitmed Eesti suuremad IT-ettevõtted ning 
suvepealinnas töötamist soosib ka edukalt toimiv 
koostöötamiskeskus Forwardspace, kus on loodud 
toetav keskkond nii alustavatele kui tegutsevatele 
ettevõtjale ning kust leiab aastaringselt tuge oma ideede 
teostamiseks ning vajalike kontaktide loomiseks. 

www.investinparnu.com



visitparnu
Visit Pärnu
VisitParnu

Fakte Eesti kohta:

Rahvaarv:
u 1,3 miljonit

Riigipiir:
Põhjast merepiir Soomega, läänest
merepiir Rootsiga, lõunast maismaapiir
Lätiga, idast maismaapiir Venemaaga

Pealinn:
Tallinn

Suuremad linnad:
Tallinn, Tartu, Narva,
Pärnu, Kohtla-Järve

Eesti kuulub Euroopa Liitu
ning Schengeni viisaruumi

Rahaühik:
Euro

Riigikeel:
Eesti keel

Iseseisvuspäev:
24. veebruar (1918)

Taasiseseisvumispäev:
20. august (1991)

www.visitestonia.com
www.puhkaeestis.ee

Fakte Pärnu ja
Pärnumaa kohta:

Linna rahvaarv:
u 52 000

Linna territoorium:
859 km² (suurem kui New York)

Pärnumaa on Eesti
suurim maakond

Pärnumaal on Eesti vanim
asulakoht, mis pärineb
11 000 aasta tagusest ajast

Pärnumaal on
444 saart ja laidu

Suurimad saared on UNESCO
maailmapärandi nimekirja
kantud Kihnu ja Manilaid

www.visitparnu.com

Pärnu Külastuskeskus
Uus 4, 80010 Pärnu, Eesti
Tel +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com

Väljaandja:
Sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnu Linnavalitsus
Kaanefoto: Elena Liik
Kujundus: Reimo Meier, Kreatiiv OÜ
Trükk: Joon OÜ
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