
Pärnu
and Pärnu 
County

www.visitparnu.com



Pärnu

Tallinna
120 km

Helsinki
220 km

Riika
160 km

Vilna
415 km

Pietari
375 km

Tukholma
375 km

Oslo
800 km

Kööpenhamina
800 km

Kuinka tulla Pärnuun?  

Lentokone

Tallinnan lentoasema
(140 km päässä Pärnusta)
www.tallinn-airport.ee

Riian lentoasema
(200 km päässä Pärnusta)
www.riga-airport.com

Laiva

Helsinki–Tallinna
(2 tuntia)
www.vikingline.ee
www.tallink.ee
www.eckeroline.ee

Tukholma–Tallinna
(16 tuntia, yöpyminen)
www.tallink.ee 

Bussi 

Tallinna-Pärnu
(2 tuntia)

Riika-Pärnu
(2,5 tuntia)

Pietari–Pärnu
(8,5 tuntia tai 6 tuntia autolla)
www.tpilet.ee

Berliini
1550 km



Iloisten lasten festivaali

Rannahotell. Valokuva: Kristian Pikner
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Paras rantalomakohde 
Lonely Planet on valinnut 
Pärnun vuonna 2018
vähän tunnettujen 
rantakaupunkien TOP10 
joukkoon maailmassa,
jossa vierailla.

Viron paras hyvinvointi- ja 
terveysmatkailun kohde – 
Pärnu valittiin vuonna 2019  
Euroopan komission 
aloitteen mukaisessa EDEN 
(European Destinations of 
Excellence) kilpailussa Viron 
parhaaksi hyvinvointi- ja 
terveysmatkailun kohteeksi.

Kihnun saari kuuluu 
UNESCOn 
perintökohteisiin Kihnun 
kulttuurialue on perinteisen 
elämäntapansa, tapa- ja 
kansankulttuurin ja 
saariston luonnon takia 
lisätty UNESCOn listalle.

Lapsi- ja nuoriso-
ystävällinen kaupunki
UNICEFin kansainvälinen 
järjestö on myöntänyt 
Pärnun kaupungille lapsi-
ja nuoriso-ystävällisen 
kaupungin tunnustuksen.
 

Pärnu on kylpyläkaupunki, jolla on pitkät perinteet. 
Sitä rakastetaan etenkin valkoisten hiekkarantojen 
ja laadukkaiden kylpylähotellien takia, ja se on 
kansainvälisesti tunnustettu lomakohde.

Kansainväliset tunnustukset



Pärnu Muuserum. Foto: Silver Gutmann

Hansapäivät. Valokuva: Elen Juurma
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AD 1251
Pärnun kaupungin 
perustamisvuosi

1200-luku
Ritarikuntakaupunki
(Uus-Pärnu)

1300-luku
Hansakaupunki

1500-luku
Hallintokeskus

1600-luku
Yliopistokaupunki

1700-luku
Kauppiaiden kaupunki

1800-luku
Kylpyläkaupunki

1900-luku
Viron kesäpääkaupunki

2000-luku
Itämeren
elämysmatkakohde

Vallihauta kertoo 
piispanlinnan tarinan

Pärnun Vallikäärissa 
esillä  olevat pienoismallit 
tarjoavat visuaalisen 
katsauksen Pärnun 
kehityksestä 
linnoituskaupungista 
nykyaikaiseksi 
kylpyläkaupungiksi. 

Tallinnan porti
on ainut Baltian maissa
säilynyt valliportti
1600-luvulta.

Pärnun museon
perusnäyttely "11 000
vuoden historia" 
ohjaa kiinnostuneet
Pärnumaan tuhansia
vuosia pitkän
historian polulle.
www.parnumuuseum.ee

Tapahtuma                             
Joka vuosi kesä-heinäkuussa 
järjestetään Pärnussa 
keskiaikaisia tapoja 
esittelevät perinteiset 
hansapäivät ja        
keskiaikaiset markkinat.                
hansa.parnu.ee

Pärnu kiehtoo monipuolisin 
historian ja arkkitehtuurin helmin

Tallinnan portti. Valokuva: Priidu Saart



Valokuva: Priidu Saart
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Romanttinen puuarkkitehtuuri - Viron suurin 
puuhuviloiden alue sijaitsee juuri Pärnussa.

Eniten iloisen värisiä puurakennuksia näkee 
matkalla kaupungin keskustasta kohti merta. 

Viron arvoarkkitehtuuri -           
täällä on funktionalistisen 
kylpyläarkkitehtuurin helmiä. 

Pärnun Rannahoone ja 
Rannahotell sekä muut 1930-
luvulla valmistuneet ranta-alueen 
rakennukset on suunnitellut 
aikansa kaupunkiarkkitehti Olev 
Siinmaa – juuri hänen ansiostaan 
Pärnun kaupungille kehittyi 
nykyaikainen ilme ja siitä tuli 
kaikkien arkkitehtuurin ystävien 
todellinen herkkupala. 

Käveltäessä esimerkiksi 
Rantapuistossa silmää ilahduttaa 
lähistöllä yksi Viron parhaita 
varhaisen jugendtyylin kohteita, 
Ammende Villa.

Vuonna 1838, joka katsotaan 
Pärnun kylpyläkaupungin 
syntymävuodeksi, avattiin 
Pärnussa ensimmäinen kylpylaitos. 
Myöhemmin rakennettiin 
perinteinen mutahoitola, jossa 
toimii nykyisin Hedon Spa & Hotel.

Tiesitkö? 

Pärnussa  voi seikkailla Pärnu-sovelluksen avulla. Tutustu nähtävyyksiin,
löydä  sopiva majoitus-, ruokailupaikka, etsi jännittäviä tapahtumia ja
nauti Pärnun  kaupungin ilmapiiristä mielenkiintoisten kävelyreittien avulla.

Etsi “Pärnu - Explore Hansa” - sovellusta Google Play
tai App Store sovelluskaupasta.

Villa Ammende



Pärnun ranta. Valokuva: Silver Gutmann

Norsu-liukumäki rannalla. Valokuva: Markus Kiili
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Viron parasta aurinkoa jo lähes 180 vuotta

Pärnun ranta on kuin
pohjoismainen Riviera

Tiesitkö? 

Pärnussa on ollut naisten 
ranta-alue jo lähes 100 vuotta. 
Viron ainoalla naistenrannalla 
naiset voivat rauhassa viipyä 
ilman rantavaatteita.

On fakta, että Pärnunlahden ilmasto on lämpimämpi    
kuin Viron muilla alueilla. Pärnun rantavesi lämpenee 
nopeasti − kuumana keskikesänä jopa 26 asteeseen.

Pärnu on romanttisten kävelyretkien, rakastavaisten ja 
ensisuudelmien kaupunki. Kävelyyn sopivat ihanteellisesti 
esimerkiksi Pärnun aallonmurtaja ja rantakatu. Elefantti 
on yksi Pärnun rannan symboli − joskus vesirajassa oli 
liukumista varten kaksi puista elefanttia.

Pärnun rannassa nostetaan joka kesä salkoon sinilippu, 
kansainvälisesti tunnettu  ympäristömerkki. Se osoittaa, 
että uimaranta tai venesatama on ympäristöystävällinen, 
puhdas ja turvallinen.



Kablin auringonlaskun festivaali. Valokuva: Marie Laanisto

Pärnun aallonmurtaja. Valokuva: Markus Kiili

Romanttiset rannat kaukana 
kaupungin vilinästä
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Pärnumaan rantaviiva on 250 km pituinen − sopiva paikka 
meren rannalta löytyy jokaiselle. Me kutsumme sitä 
Romanttiseksi Rantatieksi. Luultavasti jokainen löytää täältä 
sopivan paikan lähellä merta. www.rannatee.ee

Tunnetuin valkoisen hiekan ja mäntymetsien
ympäröimä ranta on Valgerand. 

Kablista löytyy paikallisten rakastaman rannan lisäksi
Kablin lintuasema, luontokeskus ja pieni luontopolku.  

Jos etsit jotain erilaista, tutustu pieniin rantakyliin,
kuten Kastna, Liu, Marksa tai Saulepa.

Legenda
Muinaisen tarinan mukaan nuorten 
rakastavaisten täytyy kävellä yhdessä 
aallonmurtajan päähän ja vahvistaa siellä 
rakkautensa suudelmalla. Sen luullaan 
tuovan rakastuneille ikuisen rakkauden.

Tapahtuma
Heinäkuussa järjestetään Kablin 
auringonlaskun festivaali − kuukauden 
ajan järjestetään auringonlaskun 
rannikon kauneimmissa paikoissa 
konsertteja, salonki-iltoja, pelimanni-
iltoja ja rantajuhlia. www.kablifest.com

Tiesitkö?

Vuoden 2019 alussa valmistui uusi 
valaistu lautapolku, joka alkaa 
Rantapuistosta ja kulkee pitkin 
Pärnujoen rantaa. Melkein puoli 
kilometriä pitkä paalujen varaan 
rakennettu kevyen liikenteen väylä 
päättyy majakan lähellä hiekkarannalla, 
reitin varrella on myös penkkejä ja 
pyörätelineitä. Uudesta lautapolusta on 
tullut hyvin suosittu kävelypaikka sekä 
paikallisten että vierailijoiden 
keskuudessa. 
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Hedon Spa & Hotel

Wasa Resort. Valoukuva:  Tõnu Tunnel

Laatuaikaa kylpylässä − 
hyvinvointia kehollesi 
ja mielellesi
Pärnu alkoi tarjota terveyttä vaalivia hoitoja jo 1800-luvun 
alkupuoliskolla, jolloin kaupunkiin avattiin ensimmäinen kylpylaitos. 
Nykyään Pärnussa lomailuun kuuluu vesi- ja saunakeskuksia sekä
hoito- ja hyvinvointipalveluja kylpylähotelleissa.

ESTONIA Medical Spa & Hotel 
www.spaestonia.ee

ESTONIA Resort Hotel & Spa 
www.spaestonia.ee 

Hedon SPA & HOTEL 
www.hedonspa.com 

Wasa Resort
www.wasahotels.ee/resort

Strand SPA & Konferenssihotelli 
www.strand.ee 

Tervise Paradiis 
spa-hotelli ja vesipuisto 
www.terviseparadiis.ee

Tervis kylpylähotelli 
www.spatervis.ee 

Viiking kylpylähotelli
www.viiking.ee

Kuntoutuskeskus & Hotelli Wasa
www.wasa.ee 

9 omanlaista 
ylpylähotellia: 



Perheloma, josta nauttivat 
kaikki perheenjäsenet

Pärnussa teitä odottavat:

Tervise Paradiisin vesipuisto – yksi 
Viron suurimmista vesipuistoista. 
www.terviseparadiis.ee

Viiking Saaga – viikinkien keitaaksi 
suunniteltu vesipuisto. 
www.viiking.ee

Mini Zoo – Pärnun keskustassa 
sijaitseva talo, jossa asuu monia 
eksoottisia terraarioeläimiä,
kuten sisiliskoja, käärmeitä
ja hämähäkkejä.

Pärnun ranta – matalan veden ja 
lämmön takia ihanteellinen 
lomapaikka juuri lapsiperheille.

Pärnusta mukavan
automatkan päässä:

Lottemaa (12km) – Baltian suurin 
teemapuisto. Täällä on yli sata 
kohdetta, teematalot, ihanat 
ruokapaikat, matkamuisto-
myymälät ja uimaranta.
www.lottemaa.ee

Alpakkafarmi (20km)  – 
päähenkilöiden, alpakoiden,
lisäksi tilalla voi tutustua myös 
kääpiövuohiin, minilampaisiin
ja angorajäniksiin.
www.alpakafarm.ee

Valgerannan
seikkailupuisto (9km) – 
kiipeilyelämykset aivan
meren rannalla.
www.valgerannaseikluspark.ee

Tiesitkö? 

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

Lottemaa

ESTONIA Resort Hotel & Spa
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Ostoksille 
Pärnuun?

Parhaita paikkoja laatumuodin, kenkien, 
tuoksujen ynnä muun vastaavan 
löytämiseen ovat kauppakeskukset:

Kaubamajakas
www.kaubamajakas.ee

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

Pärnu Keskus 
www.astri.ee/parnu-keskus

Pärnussa täytyy ehdottomasti käydä 
myös paikallisilla toreilla, design- sekä 
tehdasmyymälöissä

Wendren tehdasmyymälä 
www.wendre.com

Trimtexin tehdasmyymälä
www.trimtex.eu

Pärnun Tori
www.parnuturg.ee

Kolmen Karhun Tavaratalo
www.vaasvaas.ee

Maatilatori (Taluturg)
www.taluturg.ee

10

Kolmen Karhun Tavaratalo

Port Artur
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Grillfest
Kesäkuussa pidettävä suuri ruokajuhla 
luonnonkauniilla Vallikäärin nurmikentällä. 
www.grillfest.ee

Walk Festival
Heinäkuussa pidettävä katuartistien festivaali 
täyttää kaupungin taiteilijoilla ja artisteilla. 
www.walkfest.ee

Supeluse Aastalaat
Elokuussa Supeluse-kadulla pidettävä 
katufestivaali tarjoaa monipuolisen ohjelman sekä 
aikuisille että lapsille. facebook.com/aastalaat

Tapahtumat, joissa kannattaa käydä:
Pärnun Musiikkifestivaali
Klassisen musiikin ystävät ympäri maailman
kokoontuvat  heinäkuussa Pärnuun konserttitaloon.
www.parnumusicfestival.ee

Valofestivaali „Öövalgel“
Syksyllä pidettävä ainutlaatuisia valovisuaalisia 
näytäntöjä ja installaatioita sisältävä festivaali.
www.oovalgel.ee

Iloisten Lasten Festivaali
Heinäkuussa Pärnun rantapuistossa
pidettävä Viron  isoin koko perheen
puistofestivaali. www.lastefestival.ee

Supeluse Aastalaat. Valokuva: Taavi Tommy Pärnsalu

Suositus

Pärnussa pidetään 
kesäkuukausina 
maksuttomia „Live like a 
local“ kaupunkikierroksia, 
joissa oppaina toimivat 
paikalliset asukkaat.
www.visitparnu.com/local



Automuseo.  Valokuva: Andres Arro
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Kulttuuriloma 
avartaa mieliä
Edustava konsertti- ja teatterielämä, 
erilaiset kansainväliset festivaalit, museot 
ja arvostetut käsityöt tekevät Pärnusta 
varteenotettavan kulttuurikaupungin. 
Musiikkifestivaalien valikoima on erityisen 
laaja − oopperamusiikista hanuri- ja 
huuliharppumusiikkiin. Kaupungin 
ulkopuolella järjestetään pääasiassa 
erilaisia paikallisille tuotteille, maatiloille ja 
perinteille omistettuja tapahtumia, kuten 
kansallinen juhannusjuhla Kurgjalla. 

Maarja-Magdaleenan kilta
on taide- ja käsityötalo, jossa
voi askarrella mestareiden kanssa. 
www.maarjamagdaleenagild.ee

Kurgjalla sijaitsevassa C.R. Jakobsonin 
tilamuseossa voi tutustua Viron 
maatilaeläimiin, -töihin ja -ruokiin.
www.kurgja.ee

Viron museorautatie
Lavassaaressa kutsuu
tutustumaan junien maailmaan.
www.museumrailway.ee 

Automuseo
Halingalla kutsuu tutustumaan
autojen kauneuteen. 
www.automuuseum.ee

Tiesitkö?

Riippumatta päivästä ja kellonajasta on
Kuursaalin luona mahdollisuus istua virolaisen
säveltäjän Raimond Valgren veistoksen vieressä
ja kuunnella samalla hänen musiikkiaan.

Pärnu on Viron tasavallan synnyinkaupunki.
Juuri Pärnun teatteritalon parvekkeelta
luettiin 23. helmikuuta 1918 ensimmäistä
kertaa "Viron itsenäisyyden manifesti".

Tiesitkö?



Kihnun saari tunnetaan merenkulkijoiden, 
kalastajien ja hylkeenpyytäjien kotipaikkana. 
Koska miehet ovat viettäneet suuren osan 
ajasta merellä, naisista on tullut paikallisten 
käsitöitä, tanssia, leikkiä ja musiikkia 
sisältävän kulttuuriperinnön suojelijoita ja 
välittäjiä. Saaren perinnekulttuuri on 
hyväksytty UNESCOn suullisen ja 
aineettoman perinnön luetteloon.

Suositus

Saareen on erityisen jännittävää tutustua 
silloin, kun kansan- tai kirkkokalenterissa on 
joku merkkipäivä.

Tapahtuma

Kihnun merijuhla heinäkuussa on yksi 
suurimpia kihnulaisia juhlia.   

Kihnu − Viron eksoottisin saari, 
ainutlaatuinen maailmassa

Tiesitkö?

Kihnun saarella käytetään 
kansallispukuja päivittäin − 
Kihnun naisten jokapäiväinen 
vaate on myös nykyisin itse 
tehty Kihnun raidallinen hame. 

Valokuva: Innervisionteam

Valokuva:  Innervisionteam
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Soomaa. Valokuva: Julia kivelä14
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Matsalun kansallispuisto – 
ainutlaatuinen Euroopassa
Matsalun kansallispuisto on Euroopassa matkustavien lintuharrastajien yksi tärkeimmistä 
kohteista. Puiston kautta kulkevat suuret muuttoreitit ja siellä pysähtyy vuodessa kymmeniä 
tuhansia lintuja. Kansallispuistossa on laskettu yhteensä yli 270 eri lintulajia, joka tekee 
Matsalusta Euroopan yhden linturikkaimman kansallispuiston.
 

Suokengät tarjoavat erityisen 
luontoystävällisen liikkumistavan, 
koska kävelijä ei vajoa suohon
eikä vahingoita sen pintaa.

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

Tiesitkö?

Suokengillä karpalossa. Valokuva: Elen Juurma

Hanhet Matsalun kansallispuistossa. Valokuva: Nele Sõber
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Pärnumaa − 
soiden ja 
rämeiden maa
Ihailtavanasi on koskematonta metsää
ja 10 000 vuotta vanhaa suomaastoa. 
Soomaan kansallispuistossa, Nigulan
ja Luitemaan luonnonsuojelualueilla
ja Tuhun maisemansuojelualueella 
sijaitsevat maakunnan tunnetuimmat 
pitkospuupolut. Täällä voi ottaa 
ohjelmaksi myös suojärvessä uimisen
tai suokengillä tehtävän retken.

Luonnoltaan monipuolinen 
Rannametsa-Tolkusen 
luontopolku kulkee 
suomaaston ja dyyni-
mäntymetsien läpi ja
tarjoaa ihastuttavan
näkymän myös näkötornista.  
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Soomaalla on viisi vuodenaikaa: kevät, 
kesä, syksy, talvi ja tulva. Soomaan 
lukuisat retkeilyreitit ovat käymisen 
arvoisia milloin tahansa, mutta 
mieleenpainuvimman kokemuksen 
luonto tarjoaa juuri tulvien aikaan. 
Tulvakaudella vesiretkeilystä 
kiinnostuneet voivat soudella jokien 
uomien ulkopuolella ja jopa metsien 
välissä kanooteilla.

Soomaa. Valokuva: Innervisionteam

Riisan retkipolku. Valokuva: Priidu Saart

Tolusen retkipolku. Valokuva: Priidu Saart



Luonto kaupunki-
ympäristössä takaa 
virkistävän tunteen

Rantaniityn polku. Valokuva: Mati Kose

Keväästä syksyyn Pärnun 
rantaniittyjen hoidossa 
auttaa karja, jota kutsutaan 
kaupunkilehmiksi. 

Pärnuun tutustumiseen sopii 
ihanteellisesti polkupyörä, koska 
kaupungissa on yhteensä 70 km 
laadukkaita kevyen liikenteen väyliä.

Tiesitkö?Tiesitkö?

Pärnu on vihreä kaupunki − viidesosa sen 
pinta-alasta on puistojen, viheralueiden, 
puistokatujen ja kotipuutarhojen peittämää. 
Kävelyt ja omaehtoiset raikkaan ilman hoidot 
Pärnun vihreydessä ovat jo vuosisatoja 
kuuluneet kylpyläkaupungin lomaan. 

Yksi viihtyisimpiä kävelypaikkoja on 
rantakadun lopusta alkava 600 metrin 
pituinen rantaniityn polku näkötorneineen. 
Rantapuisto sopii monenlaiseen viihteeseen: 
siellä on pääaukio, taideaukio, seurapelien ja 
rauhan aukio.

Valokuva: Elena Liik
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Joka kevät ja syksy pidetään Pärnun 
Vallikäärissä Pärnun kasvimarkkinat, 
joista on tullut yksi Viron isoimpia 
kasvimarkkinoita. 

Tapahtuma



Veden roiskeita
ja seikkailua 
jokaiseen makuun 

Houkuttelevat vesiseikkailut

250 kilometriä rantaviivaa, 444 saarta ja luotoa, 
Viron pisimpiin jokiin kuuluva Pärnujoki − 
Pärnumaalla sinua odottavat rantatuulet ja vesi.

Pärnussa on mahdollista kokeilla esimerkiksi 
purjelautailua tai leijalautailua, meloa kajakilla, SUP-
lautailla tai liitolautailla. Rauhallisempaan menoon 
sopivat polkuvene, kalastusvene tai purjevene.

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

 

Pärnun pitkään matala ja 
kivetön ranta on Viron ja 
Skandinavian turvallisin 
paikka surffailuun.Tiesitkö?

Suositus

Jos extreme-vesiurheilu ei ole lähellä 
sydäntäsi, mutta meri kutsuu, kalastajien 
kanssa voit lähteä kalastamaan ympäri vuoden. 

www.rannatee.ee
www.fishingvillage.ee
www.kihnukallas.ee

 

Valokuva: Dream Beach Media
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Valokuva: Dream Beach Media



Pärnu Bay Golf Links

Pärnu Bay Golf Links Tahkurannassa on monipuolinen 
golfparatiisi, jossa on 18-väyläisen kentän lisäksi 5 par-3-rataa ja 
harjoituskenttiä. Kyse on links-tyyppisestä kentästä, jossa golfia 
voi pelata suoraan rantaniityllä. Vuonna 2016 World Golf 
Awards valitsi kentän Viron parhaaksi golfkentäksi.

www.parnubay.com

Laadukas 
golfloma

White Beach Golf

Valgerannassa sijaitsee 
Pärnumaan ensimmäinen 
täysimittainen 18-väyläinen 
tournament-kenttä White 
Beach Golf. Tämän links-
tyypin kentällä pelaaminen 
sopii sekä senioripelaajille 
että kokeneille golfin ystäville 
− ei ole suuria korkeuseroja, 
mutta jatkuva merituuli ja riski 
lyödä pallo veteen tarjoavat 
riittävästi haasteita.

www.wbg.ee
White Beach Golf

Pärnu Bay Golf Links
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Hyviä kokouspaikkoja
Pärnumaan hotellit ja lomatalot tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kokousten ja 
motivaatiotapahtumien järjestämiseen ympäri vuoden. Pärnu on sijainniltaan 
ihanteellinen paikka kansainvälisten konferenssien järjestämiseen – kaksi merkittävää 
lentoasemaa (Riika ja Tallinna) ovat noin 2 tunnin ajomatkan päässä. Tapaamisten 
lisäksi alueelta löytyy paljon mahdollisuuksia tiimin kanssa akkujen lataamiseen. 
Siihen sopii joko kylpylässä käynti, golfin pelaaminen tai retkeily luonnossa.

Klaara-Manni -lomatalo
Suurin sali enintään 120 hengelle.
www.klaaramanni.ee

Jaanihanson siideritila 
Suurin sali enintään 100 hengelle.
www.jaanihanso.ee

Viiking Spa Hotel
Suurin sali enintään 100 hengelle.
www.viiking.ee

Ojako loma- ja koulutuskeskus 
Suurin sali enintään 90 hengelle.
 www.ojako.ee 

Hedon SPA & HOTEL
Suurin sali enintään 70 hengelle.
www.hedonspa.com

Konferenssimahdollisuuksia:

Pärnun Konserttitalo
Suurin sali enintään 897 hengelle.
www.concert.ee

Strand SPA & Konferenssihotelli
Suurin sali enintään 500 hengelle.
www.strand.ee 

ESTONIA Resort Hotel & Spa
Suurin sali enintään 300 hengelle.
www.spaestonia.ee

Tervis Kylpylähotelli
Suurin sali enintään 268 hengelle.
www.spatervis.ee

Rannahotell 
Suurin sali enintään 250 hengelle.
www.rannahotell.ee

Rannahotellin konferenssisali. Valokuva: Silver Gutmann
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Huipputason 
ajoelämyksiä
Auto24.ring on Pohjois-Euroopassa ainutlaatuinen autojen 
ja moottoripyörien rata-ajoihin tarkoitettu suljettu rata,
joka vastaa FIA GRADE 3:n standardeja. Monitoiminen 
moottoriurheilukeskus tarjoaa elämyksiä sekä katsojille että 
moottoriurheilusta kiinnostuneille, jotka haluavat itse kiitää 
radalla. Ajaa voi esimerkiksi Porsche 911:llä, Formula 1:llä tai 
Drift Taksilla. Myös oman ajoneuvon kykyjä voi kokeilla. 

www.auto24ring.ee

Hyviä 
urheilumah-
dollisuuksia
Rannastaadion on Pärnun uusin urheiluareena, 
joka tarjoaa asiasta kiinnostuneille monipuolista 
ohjelmaa ja katsojille mahdollisuuden nauttia 
huipputason urheilutapahtumia.

Jõulumäen kuntoilukeskuksesta löytyy 
monipuolisia urheilumahdollisuuksia:
pallopelien kentät, frisbeegolfradat, 
yleisurheilukentät, stadioni, josta saavat
alkunsa pidemmät ja lyhyemmät hiihto-, juoksu-, 
pyöräilyradat ja retkipolut, asfaltoidut radat ypm.

Pärnumaa on Viron yhden suosituimman urheilulajin frisbeegolfin 
edelläkävijä – täällä avattiin Viron ensimmäinen virallinen frisbeegolfrata. 
Tällä hetkellä Pärnumaalla on yhteensä 13 erilaista rataa.Tiesitkö?

Frisbeegolf. Valokuva: Elen Juurma

Auto24ring-radan päärakennus
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Valokuva: Priidu Saart
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Pärnun romanttisten 
kahviloiden ja tunnustettujen 
ravintoloiden rinnalla kukkii 
myös kotimainen siiderin
ja viinin valmistus. 

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

Tapahtuma

Huhtikuussa järjestetään Pärnun ravintolaviikko. 
Tuolloin kampanjaan osallistuvilla ruokapaikoilla
on erityisen houkuttelevia  tarjouksia.

Pärnun kahvila- ja ravintolakulttuuri
Pärnun parhaat ruokapaikat
vuonna 2020 Viron maut-
ravintolaoppaan tietojen mukaan:

Rannahotellin ravintola –
White Guide Nordicin mukaan
Pärnun paras ruokapaikka. 
www.rannahotell.ee

Ravintola Raimond 
www.hedonspa.com

Ravintola Hea Maa
www.heamaa.ee

Mahedik –
kahvila ekogourmetisteille 
www.mahedik.ee

Ravintola Kalamajakas 
www.kalamajakas.ee

Villa Wessetin ravintola 
www.wesset.ee

Ravintola Mon Ami 
www.monami.restaurant

Pastoraat Cafe
rosenplanter.ee/pastoraat-cafe

Wasa
www.wasahotels.ee/resort/restoran

Kahvila Supelsaksad 
www.supelsaksad.eePärnun kahvilaviikko. Valokuva: Ragne Värk

www.parnurestaurantweek.ee
www.kohvikutenadal.ee
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Allikukivin viinikartano. Valokuva: Maksim Tund/Romantic Coastline



Aito
virolainen 
ruoka
Maista aitoa virolaista ruokaa −
Pärnumaalta löytyy ruokia, jotka on 
valmistettu vanhanaikaisella puuhellalla, 
omasta puutarhasta kerätyistä marjoista 
keitettyjä säilykkeitä sekä paikallista 
savukalaa ja -lihaa. Virolaiseen 
ruokavalikoimaan mahtuvat myös 
Pärnumaan tilojen maitotuotteet, kuten 
jogurtti, voi ja sulatejuusto. Kaikkein 
helpointa on löytää niitä Pärnu Keskuksen 
maatilatorilta. Erityisiä haju- ja maku-
elämyksiä saa Tammen tilan yrttitarhasta
ja heidän tilamyymälänsä hyllyiltä. 

Vuonna 2018 myönnettiin Pärnumaalle 
Viron Mausteiden titteli.

Romanttisella rantatiellä tapahtuu jännittäviä 
ruoka-aiheisia tapahtumia, kuten RäimeWest-
silakkafestivaali, voikukkafestivaali ja 
hapankurkkufestivaali.
www.rannatee.ee

Tiesitkö?
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Pärnun ravintolaviikko. Valokuva: Ragne Värk

Valokuva: Julia Kivelä
Romanttinen rantatie, joka kulkee 250 
kilometriä pitkin Pärnumaan rannikkoa, 
yhdistää ruokakulttuurin, luonnon ja 
historian. Romanttisen rantatien 
vaelluksella voi tutustua rantakansan 
elämään, kokea ainutlaatuisia 
kulttuuritapoja ja vahvistaa ruumista 
vastavalmistetulla paikallisella ruoalla.



Lumilautailu Jõulumäellä. Valokuva: Elen Juurma

Pärnussa sinua odottavat kylpylät, museot, 
konsertit ja keskustan luistinkenttä. Talvisen 
Pärnujoen jääpeite on aamuvarhaisesta 
iltamyöhään kalamiesten täplittämä.
Talvinen meri itsessään on nähtävyys 

Talvi on hyvä syy
matkustaa pois
kaupungista  

Pärnu piristää myös talvella
Pärnu, joka on kesäisin elävä ja täynnä väkeä, 
tarjoaa myös muina vuodenaikoina ihanteellisia 
mahdollisuuksia päästä pois arkirutiineista, 
mutta toisin kuin kesällä, pikemmin rauhallisella, 
rentouttavalla ja itsensä kanssa olemisen tavalla. 

Hauska potkukelkkaretki
on sitä varten, että lumisessa 
metsässä tai liukkaalla jäällä olisi
ilo liikkua eteenpäin. Soomaan 
kansallispuiston tulva-alueilla
on parhaat jääkentät.
www.soomaa.com

Jõulumäen kuntokeskuksessa
on hiihto- ja retkeilyreittejä ja 
mahdollisuus pelata esimerkiksi 
frisbeegolfia tai jääkeilausta. 
www.joulumae.ee

Lottemaan koko perheen 
teemapuistossa järjestetään 
joulukuussa Viron suurin joulumaa. 
www.lottemaa.ee

Talvinen meri. Valokuva: Silver Gutmann
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Pärnuun 
kannattaa 
investoida
Pärnu oli jo keskiajalla tunnettu satama- ja 
hansakaupunki, jolla oli tärkeä osa itä- ja 
länsimaiden välisessä kaupankäynnissä. 
Kaupungin taloudellinen toiminta kasvoi 
1900-luvun alussa kaupungistumisen ja 
ensimmäisten tehtaiden rakentamisen 
yhteydessä. Viime vuosisadan alussa täällä 
toimi Euroopan suurin puunjalostusyritys 
Waldhof.

Pärnumaan nykyisessä taloudellisessa 
rakenteessa on vankka paikka metalli-, 
tekstiili- ja elektroniikka-teollisuudella sekä 
majoituspalveluilla. Laajojen
ulkomaisten investointien takia iso osa 
suuremmista yrityksistä kuuluu 
kansainvälisiin konserneihin. 
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Täältä ovat organisaationkehitystä tukevan hyvän 
ympäristön löytäneet sekä polyuretaanirakennusvaahtojen 
valmistaja Henkel Makroflex, kodintekstiilien valmistaja AS 
Wendre, Aros Groupiin kuuluva metalliteollisuus AQ 
Lasertool OÜ, Suomalaisen Metsä Wood -
metsäteollisuusyhtiön vaneritehdas, Sievi Capital Groupiin 
kuuluva elektroniikkateollisuus Scanfil OÜ sekä Norvik 
Groupiin kuuluva puuteollisuus Laesti AS. Nämä ovat vain 
muutamia esimerkkejä yrityksistä, jotka käyttävät 
hyödykseen Pärnumaan parasta logistista sijaintia 
Pohjoismaiden, Venäjän ja Keski-Euroopan välissä, 
turvallista ja erinomaista työkulttuuriympäristöä sekä 
koulutettuja työntekijöitä. 

Lisäksi Pärnumaa tarjoaa perheystävällistä ja 
suurkaupunkeihin verrattuna huomattavasti rauhallisempaa 
elin- ja työympäristöä sekä etätyöntekijöille että sijainnista 
riippumattomille yrittäjille. Pärnuun ovat löytäneet tien 
useat Viron isommat IT-alan yritykset ja myös 
menestyksekkäästi toimiva Forwardspace-keskus tarjoaa 
sopivat puitteet kesäpääkaupungissa työskentelylle, koska 
sieltä saavat tukea sekä aloittavat että jo toimivat yritykset ja 
vuoden ympäri tarjotaan apua omien ideoiden 
toteuttamiseen ja tarvittavien yhteyksien luomisessa.

www.investinparnu.com

Valokuva: Priidu Saart



visitparnu
Löydä Pärnu
VisitParnu

Tietoja Virosta:

Asukasluku:
n. 1,3 miljoonaa

Valtion rajat:
Pohjoisessa meriraja Suomen kanssa,
lännessä meriraja Ruotsin kanssa,
etelässä maaraja Latvian kanssa,
idässä maaraja Venäjän kanssa

Pääkaupunki:
Tallinna

Suurimmat kaupungit: Tallinna,
Tartto, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve

Viro kuuluu Euroopan unioniin
ja Schengen-alueeseen

Rahayksikkö:
Euro

Kieli:
Viro

Itsenäisyyspäivä:
24. helmikuuta (1918)

Uudelleenitsenäistymispäivä:
20. elokuuta (1991)

www.visitestonia.com
www.puhkaeestis.ee

Faktoja Pärnusta
ja Pärnumaasta:

Kaupungin asukasluku:
n. 52 000

Kaupunkialue:
859 km² (Suurempi kuin New York)

Pärnumaa on Viron
suurin maakunta

Pärnumaalla on Viron vanhin
asuinpaikka, joka juontaa
juurensa 11 000  vuoden takaa

Pärnumaalla on
444 saarta ja saareketta

Suurimpia saaria ovat UNESCOn
maailmanperintöluetteloon
merkityt Kihnu ja Manilaid

www.visitparnu.com

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

Kustantaja: Pärnun maakunnan kehittämiskeskus, Pärnun kaupunginhallitus
Kannen kuva: Elena Liik
Käännös: A&A Lingua ja Helle Marttila
Suunnittelu: Reimo Meier, Kreatiiv OÜ
Paino: Joon OÜ
© 2019

8


