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Päevajuhid Ann-Lisatt Rebane, Katariina Kivi, 
Piret Hallik-Sass, kohal on Pärnu Raadio 
stuudio!

Suve suursündmus: XII koolinoorte laulu- 
ja tantsupidu “Mina jään!”! 

SPARK Makerlab - saa tuttavaks: koht, kus 
kaasaegsed seadmed aitavad sul ideed ellu viia 
ning kohtad teisi omasuguseid!

esineb Lindi Suvekool

MyFitness näidistreening

Castor Squash - soojendus squashi!

 
Tervitussõnad maavanem Kalev Kaljustelt, 
linnapea Romek Kosenkraniuselt

Apollo esitleb: lastekirjanikud Pamela Maran 
ja Roman Kusma tutvustavad oma uut lustakat 
lasteraamatut "Luuleline lammas ja särav täht". 
Iga väike esitlusel osaleja saab kingituseks 
erilise õhupalli. Autogrammide jagamine peale 
esitlust toimub Apollo raamatupoe ees!  

Esineb Black and Brownie
Streetshow grupp, juhendaja Grete Kuusik
Newstyle grupp, juhendaja Kristjan Ploomipuu

 
Jalgpalliklubi Vaprus jalgpallimäng

Esineb Janne Ristimetsa Tantsustuudio
 

CCCP Põgenemistoad tutvustavad uut 
põnevat põgenemiskeskkonda endises Pärnu 
Vanglas

Peopesa meelelahutuskeskus kutsub mängule!

Pärnu Taekwondo Klubi näidistreening

Esinevad Raeküla Vanakooli Keskuse 
huvikooli õpilased, kultuuri- ja noortekeskuse 
esindajad, tutvustatakse ka eelseisvat Uhla-
Rotiküla elamusjooksu

Pärnu Seikluskeskus kutsub seiklema!

 
Esineb karateklubi Zen

 
Dance Until U Drop tantsulaagri kaasahaarav 
tantsu töötuba

Kell 12

Kell 13

Kell 13.15 

Kell 13.35

Kell 13.45

Kell 13.55

Kell 14.00

Kell 14.30 

Kell 14.45

Kell 15 

Kell 15.15 

Kell 15.20 

Kell 15.30

Kell 15.45

Kell 16.15

Kell 16.30 

Kell 16.45

Tantsud 1.-2. kl rühmalt: "On meie keskel suvi", 
"Titatots"; noorterühmalt "Suvetuules", "Tuli-
tilgad", juhendajad Rita Mändla ja Ulla Helin-
Mengel. Laulud  "Uhti-uhti", "Meie laul", "Lööb 
suvelaulu rohutirts", "Soovide laul” Uulu ja 
Audru kooli ühendmudilaskoorilt, dirigent 
Annely Kuningas. Laulu- ja tantsupeo tegemisi 
tutvustab Sten Weidebaum

TaimAUT lastelaagrid
Telefon: +372 520 4057
E-post: taigur@taimaut.ee
Veebileht: www.taimaut.ee

Toimumisaeg: 10.-15. juuni 2017
Toimumiskoht: Kloogaranna Noortelaager
Sihtrühm: 7-16 aastased lapsed

Toimumisaeg: 17.-22. juuni 2017
Toimumiskoht: Kloogaranna Noortelaager
Sihtrühm: 7-16 aastased lapsed
Tuusiku maksumus: 160€

Toimumisaeg: 10.-16. juuli 2017
Toimumiskoht: Karksi-Nuias Luuka 
Puhkemajas
Sihtrühm: 7-16 aastased lapsed
Tuusiku maksumus: 174€

Toimumisaeg: 30. juuli - 5. august 2017
Toimumiskoht: Pärlselja Puhkekeskuses
Sihtrühm: 7-16 aastased lapsed
Tuusiku maksumus: 184€

Laagrites viime läbi erinevaid seltskonnamän-
ge, sportmänge, pallimänge, seiklusmänge, 
rannamänge, käime Keila Tervisekeskuses 
ujumas, korraldame orienteerumis- ja 
maastikumänge, on lõkkeõhtu, diskod jpm.

Tuusiku maksumus: 160€

Telefon: +372 443 0585
E-post: info@parnumuuseum.ee
Veebileht: www.parnumuuseum.ee

01.04.2017 – 29.09.2017 on Pärnu 
Muuseumi ajutiste näituste saalis avatud 
näitus „Lastemood lööb laineid: Eesti esimene 
lastemoe ja – disaini näitus“

Laagris õpime uurima, mõtestama ja 
väärtustama ning loovtegevustes rakendama 
Pärnumaa rikkalikku kultuuripärandit. Peame 
muuseumitunde, osaleme töötubades ja 
väljasõitudel.

Telefon: +372 5353 6961
E-post: info@tipulooduskool.ee
Veebileht: www.tipulooduskool.ee

Tipu Looduskool on loodushariduskeskus 
Soomaal. Viime läbi loodusharidusprogramme 
kooli- ja lasteaiagruppidele, korraldame 
matku ja koolitusi. 

Rohkem infot saab meie kodulehelt 
www.tipulooduskool.ee ja meie Facebooki 
lehelt.

Ujumise-, vabaaja- ja puhkelaager 
Kloogarannas

Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogarannas

Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias

Vabaaja- ja puhkelaager Pärnumaal Pärlseljal

Pärnu Muuseum

Tipu Looduskool

Sel suvel on lastel vanuses 10-14 võimalik 
osaleda Pärnu Muuseumi Loomelaagris. 

1. vahetus – 19.-23.06
2. vahetus – 03.-07.07 
3. vahetus – 14.-18.08

Suvel ootame lapsi ja 
täiskasvanuid laagritesse: 
Lastelaager täiskasvanutele, 2.-4. juuni 2017
Looduslaager lastele, 14.-16. juuni 2017
Noorte loovtöölaager, 14.-18. august 2017

mess.turundustugi.ee
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Suve suursündmus 
XII noorte laulu- ja tantsupidu

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” 
on tõeline noorte pidu, kus esinevad 40 000 
vabana sündinud noort. 

Laulupeol saavad 14 noort dirigenti oma 
esimese kogemuse laulukaare ees koore 
juhatades ning kavast leiab lisaks armastatud 
laulupeo lauludele “Ta lendab mesipuu poole”, 
“Mu isamaa on minu arm” ja “Koit" ka uudis-
teoseid noortelt andekatelt heliloojatelt nagu 
Kadri Voorand, Rasmus Puur ja Mari Jürjens. 

Tantsupeol etendavad tuhanded tantsijad 
legendi Koidust ja Hämarikust. See on lugu 
igikestvate väärtuste põlvest-põlve edasikand-
misest ja vastutusest selle hoidmisel. Tantsu-
peoks on imeilusat muusikat kirjutanud Maian 
Kärmas, kelle laule esitavad noored solistid 
koos tuntud ja armastatud Eesti muusikutega.

Laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson ja 
tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla.

Piletid müügil Piletilevis
www.laulupidu.ee

Kohtumiseni 30. juunist kuni 2. juulini XII 
noorte laulu- ja tantsupeol Tallinna 
lauluväljakul ja Kalevi staadionil!

Kui tahad suve lahedalt veeta, siis just siit 
saad ideid põnevate laagrite, ettevõtmiste, 

lõbustuste, treeningute ja sündmuste kohta!

Eksklusiivsed 
kasepuidust   

laulu- ja tantsupeo  

PEREMÄRGID 
on müügil: 

pood.turundustugi.ee
ja kuurordigaleriis Central 

Pärnus Aia 8. Avatud T-R kl 12-18 

magnetkinnitusega

 

Suvetegevuste mess 2017:

30. aprill 2017

MIDA

EV100 kontserdid:

Klaveriloomad on rõõmsameelsed tegelased, kes elavad klaveri sees ning väikeste ja 
suurte inimeste fantaasiates. Nad ilmutavad end muusikas, joonistustes, jutustustes, 
raamatutes ja nootides ning elustuvad kontsertidel, kus on neid nii silmaga näha kui 
kõrvaga kuulda. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistavad klaveriloomad 
vaatemänguliste kogupere kontsert-etendustega, kutsudes nii lapsi kui suuri 
rändama sõnadeta muusika ja kunsti maailma.

Klaveriloomade loo kallist kodust ning igaühe väärtuslikkusest jutustavad kõneka 
sõnadeta muusika, efektsete liikumatute ja liikuvate piltide ja tabavate jutustustega 
näitleja Margus Tabor, kunstnik Kerstin Hallik, muusikud Peeter Rebane, Mihkel 
Mälgand, Kristjan Priks ja Katri Rebane, kontserdi lavastab Aare Toikka, helilooja 
Katri Rebane. Kontsert-etendused toimuvad kümnes armsas Eesti paigas 
märtsis ja aprillis 2018! 

Sooduspiletid alates 01.07.2017 www.piletilevi.ee ja klaveriloomad.ee

“Klaveriloomad. Elu muusikas" on EV100 muusikasündmuste konkursi võidutöö. 
Sündmus EV100 kodulehel: https: //www.ev100.ee/et/ev100-muusika-tahtsundmused. 

Apollo Raamatud
E-post: info@apollo.ee
Veebileht: http://www.apollo.ee/

Iga väi-
ke esitlusel osaleja saab kingituseks erilise 
õhupalli.  

30. aprillil kell 14 tutvustavad Pärnu Kauba-
majaka aatriumis lastekirjanikud Pamela 
Maran ja Roman Kusma lustakat lasteraama-
tut "Luuleline lammas ja särav täht". 

Häid eripakkumisi koolidele, lasteaedadele ja gruppidele küsi katri@klaveriloomad.ee



1/2 reklaampind
134*200 mm

99 EUR

Janne Ristimetsa 
Tantsustuudio

Black and Brownie 
suvelaager

Camp of Hip Hop

Telefon: +372 514 8754 (Janne), 4425215 
(administraator)
E-post: info@jannetantsustuudio.ee
Veebileht: www.jannetantsustuudio.ee

Janne Ristimetsa tantsustuudios Pärnu 
südalinnas on võimalus tegeleda: väikelapse 
jooga, loovus ja mängutunnid ema/isaga (2-
3a); lastetants alates 3a; laste loov- ja 
vabatants 5-7a, 1.-3. klass; noorte loov- ja 
vabatants 4.-6., 7.-9., 10.-12. klass; kaasaegne 
tants 1.-3., 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass, 
täiskasvanud; lastejooga 3-9a; noorte jooga 
10-15a; jooga täiskasvanutele, akrobaatika; 
kehatehnika.

Suvel 2017 toimuvad mängust ja rõõmsast 
energiast tulvil tantsu-, jooga,- loovuslaagrid:

J.R. 
Tantsustuudios, Õhtu põik 3-20

kus lisaks tantsule, 
joogale ja teadusteatrile toimuvad 
kanuumatkad, rabamatkad ning palju loovat 
tegevust looduses ja loodusega kooskõlas.

Janne Ristimetsa 
Tantsustuudios, Õhtu põik 3-20

Telefon: +372 5696 5771
E-post: info@blackbrownie.ee
Veebileht: www.blackbrownie.ee

Oodatud on vähemalt 10aastased tantsu-
huvilised nii meie koolist kui ka väljastpoolt. 
Eesmärgiks on pakkuda noortele põnevaid ja 
väljakutseid pakkuvaid tantsulisi ning teisi 
suveelamusi. Toimuvad tantsu töötoad eri 
tantsustiilidega, põnevad ühismängud, 
tegevu-sed õues, võistlused ning palju muud. 
Viimasel päeval jäädvustame ka laagris õpitud 
tantsud ühiselt meeldejäävasse 
tantsuvideosse.

Telefon: +372 5340 6715
E-post: gerly@jjstreet.ee
Veebileht: www.campofhiphop.com

Noortelaager on ainulaadne oma uuendusliku 
ja energiast pakatava programmiga, kuhu on 
oodatud kõik 7-14aastased (eesti, vene ja 
inglise keelt kõnelevad) noored!
Mis saaks olla parem kui:
- Põneva tänavakultuuri avastamine
- Filmindus ja videod
- Muusika ja kunst
- Erilised külalised ja eeskujud
- Vabaaeg ägedate sõprade keskel
- Uued teadmised
- ja seda kõike imekaunis looduslähedases 
Liipa Talus!

Trenn, tants, sõbrad, peod rand ja päikese-
paiste - see ongi Camp of Hip-Hop! Treeningu-
te ja tantsuklasside vahele mahub palju vaba-
ajategevusi, lõbusaid mänge ja pööraseid ülla-
tusi! Õhtuti kütavad tantsupõranda kuumaks 
parimad dj-d ning ees ootab erinevate teema-
de ja muusikaga peod, kust igaüks leiab 
midagi enda maitsele. Vanus: 14+

12.-16. juuni 2017 
tantsustuudio päevane laager ööbimiseta 

10.-14. juuli 2017 
ööbimistega tantsulaager looduskaunis kohas 
Soomaal Riisa Rantšos, 

31. juuli - 4. august 
Laager ööbimisega

Black and Brownie Tantsukool korraldab 
suvise tantsulaagri!

CAMP OF HIP-HOP NOORTELAAGER 
17-23. juuli

CAMP OF HIP-HOP RAHVUVAHELINE 
TANTSULAAGER 24.-30. juuli

 

Karateklubi Corpore 
E-post: margit.kaur@gmail.com
Veebileht: www.corporekarate.eu 

Corpore on aastal 1987 loodud karateklu-
bi, mille treenerid on EOK poolt tunnustatud. 
Õpetame lastele Shotokan stiili baasil karated 
ja enesekaitset. Arendame füüsilisi võimeid ja 
distsipliini. Ootame kõiki huvilisi augustis 
toimuvatele avatud uste päevadele.

SPARK Makerlab

Suvekool Lindil

Telefon: +372 5554 6770
E-post: info@makerlab.ee
Veebileht: www.makerlab.ee

SPARK Makerlab on maailmas laialdaselt 
leviva makerspace'de kultuuri kehastus 
Tartus. Makerspace on füüsiline ruum, kus on 
võimalik kohata omasuguseid hakkajaid-
tegijaid inimesi ning ühiselt projekte-ideid 
reaalsuseks muuta.

SPARK Makerlab pakub võimalust ehitada 
peaaegu kõike, mida hing ihaldab. Makerlabis 
saab keevitada, värvida, 3D printida, laser-
lõigata (al. mai 2017), CNC freesida (al. juuni 
2017), tikksaagida, jalgratast parandada, 
pliiatsitega värvida, puurida, voolida, nokitse-
da, arvutis filme kokku lõigata, ostsilloskoobi-
ga mõõta, ehitada taburetti või drooni, õmmel-
da riideid ja veel palju muud. Lisaks riistvara-
le on meil ka toormaterjalid. Kohapeal anna-
vad vajadusel nõu kogenud meistrid. Tühja 
kõhu jaoks on meil köögi- ja lebonurk. 

Ent mis põhiline: Makerlab on koht, kus 
kohata omasuguseid hakkajaid inimesi.

Telefon: +372 5345 4588
E-post: lindiakool@gmail.com
Veebileht: www.lindikool.ee

Võiks arvata, et suvevaheajal peab puhka-
ma nii täiskasvanu kui laps, kuid kuidas keegi 
puhkust võtab - kas lesides ja raamatut luge-
des ning aeg ajalt külmkapi kallal käies või 
hoopis ringi liikudes ja uusi kogemusi korja-
tes? Lindi lasteaia-algkooli õpetajate arvates 
õpib laps elust võtma ainult siis temale pare-
ma ja sobilikuma osa, kui ta on saanud palju 
vaadelda, katsetada ja kõikide meeltega koge-
da. Selleks, et laps leiaks tulevikus kergemalt 
oma koha, on mõistlik erinevate valdkondade 
ja inimestega juba lapsepõlves kokku puutuda.
Selleks saame me ise (lapsevanemad ja õpeta-
jad) palju ära teha ja pakkuda seda, mida 
tulevikus valikute tegemiseks teadma peaks.

Suvekooli pikkus on 3 päeva ja kaks ööd. 
Ööbimine telkides. Toitlustamine kohapeal, 
kokku on 10 toidukorda. Ühes vahetuses on 
kokku 40 last ja 4 kasvatajat, 2 abikasvatajat 1 
kokk. Kolme päeva jooksul on plaanis: ööbime 
telkides, matkame, spordime, ujume, mängime 
vahvaid mänge, teeme kunsti ja meisterdame, 
õhtul lõke ja isetegevus. Põnevad tegevused 
koos merebioloog Jüri Tenson, matkaja Maiu 
Lünekundi ja jahimees Jüri Kivirannaga ning 
paljude teiste toredate inimestega.

Registreerimine lindi@lindikool.ee  
Osalustasu on Audru valla õpilastele 

25 ja teiste omavalitsuste õpilastele 45 eurot.

Korraldame inseneeriateemalisi töötubasid ja 
laagreid!

Meie suvekoolis õpivad lapsed, kuidas  
mugavustsoonist välja tulles hakkama saada - 
ilma elektri, dušši, arvuti ja statsionaarse 
peavarjuta.

19. 
juunini. 

Telefon: +372 5822 9202
E-post: info@vabaajakeskus.ee
Veebileht: www.vabaajakeskus.ee
Avatud E-R 14-20, L 12-21, P 14-20.
Noortekeskuses saab mängida piljardit, laua-
tennist, lauajalgpalli, lauamänge ja xboxi män-
ge. Võimalik kasutada wifit ja arvuteid, kaas-
aegse varustusega stuudiot ja bändiruumi, 
spordi- ja jõusaali ning näitusteks galeriiseina. 
Koosolekute ruumis saab korraldada sünni-
päevi, koosolekuid ja koolitusi. Noortega koos 
korraldame diskosid ja kontserteid.

Iga päev toimuvad vastavalt kuu 
tegevuskavale erinevad meelelahutuslikud ja 
harivad tegevused. 

Lisaks neile 
tegevustele pakume tugiteenuseid noortele ja 
nende vanematele. Koolivaheaegadel ootab 
noori tasuta soe lõunasöök.

Telefon: +372 5559 1676
E-post: aasavili@gmail.com
Veebileht: www.loodusmaa.ee
Pakume sünnipäevaretkesid lastele,

ning metsaretkesid täiskasvanutele ja 
peredele. Oma programmid koostame vasta-
valt kliendi soovidele, tegevustes lähtume nii 
mängulisest kui hariduslikust aspektist. Läbi 
mängude, retkejuhi kullipilgu ning erinevate 
tegevuste avaneb loodusmaailm ja esmapilgul 
võõrana näiv ümbrus muutub omaseks. Meie 
peamised tegevuspaigad on Pärnumaa ja 
Harjumaa, kuid soovi korral tuleme ka 
teistesse maakondadesse.

Pärnu Noorte 
Vabaajakeskus

Metsapidu

Suvel korraldame 
suvelaagreid ja väliüritusi. 

loodus-
laagreid 

 

Raeküla Vanakooli 
Keskus
Telefon: +372 5845 3331
E-post: piia@raekylavanakool.ee
Veebileht: www.raekylavanakool.ee
Raeküla Vanakooli Keskus on kogukonnakes-
kus, kus arendavaid tegevusi leiavad pisi-
kestest põnnidest eakate vanainimesteni.

Eeloleval suvel taaselustame 
 kus lastel ja noortel võimalus osa saa-

da väga mitmekesisest tegevuste valikust - 
tantsimine, laulmine, pillimäng, toidu 
valmistamine, orienteerumine jne. Lisaks 
korraldame esmakordselt nädalalõpu 
liikumislaagri neidudele, kellel võimalus 
omandada nii tantsulise liikumise, 
jumesetuse, riietumise jt nippe.

Alates kevadest pakume Raeküla vanas 
koolimajas laagriliste tegevuste korralda-
mist. Ootame keskusesse nädalalõpu-, kooli-
vaheaja- ja suvelaagreid, eri huvigruppe nii 
kultuurikeskustest, külamajadest, koolitus-
keskustest kui ka noortekeskustest.

Osale II Uhla-Rotiküla elamusjooksul!

RVK küla-
kooli,

Pernova Hariduskeskus
Telefon: +372 443 5875
E-post: info@pernova.ee
Veebileht: pernova.ee

Laupäevane huviring on lastele, kel argipäe-
vadel pole võimalust ja jaksu ringitundides 
osaleda. Mängime ja õpime väikesema koor-
musega kui huvikoolis. Huviringid toimuvad 
kord kuus Loodusmajas või algusega Loo-
dusmajast ja aitavad mõista loodust meie 
ümber. Teemad ja tegevused sobivad laste-
aia ja algklassi lastele. Kuni 5 aastased lap-
sed on oodatud koos vanemaga. Kestus 1,5 t.

on lastele vanuses 6-12 a 
Loodusmajas kell 11-15. Päeva hind 10€ 
sisaldab toitlustust.

Noortele, kes 
tahavad ennast teostada. Õpetame eri 
käsitöötehnoloogiaid ja disaini olemust.

Laupäevased huviringid väikelastele 17.06; 
15.07; 12.08

Neljapäevased päevalaagrid 29.06; 6.07; 
13.07; 20.07; 27.07 

Inspiratsioonilaager noortele vanuses 11 – 
15(16) a 1.08-4.08 kell 11-15. 

Dance Until U Drop 
tantsulaager
Telefon: +372 5693 6196
E-post: camp@freeflowstudio.eu
Veebileht: 
www.freeflowstudio.eu/duudcamp2017
Juba 11. korda toimuv Dance Until U Drop 
Camp ootab igas vanuses tantsijaid ja 
loovuse huvilisi tantsulaagrisse, kus ühiselt 
nautida suve rõõme, saada osa õpitubadest 
ning veeta aktiivselt sõprade seltsis aega.

Looduskaunites kohtades toimuvad 
laagrid kolmes vahetuses:

Laagris saab tutvuda eri tantsustiilidega, 
toimuvad mitmed vabaajategevused ja 
mängud, naudime loodust ning palju muud.

2.-7. juuli 
LASTE LAAGER Männisalu Puhkekeskuses 

9.-14. juuli  
JUUNIORITE LAAGER Oxforelli 
Puhkekeskuses 

16-21. juuli  
EDASIJÕUDNUTE LAAGER  Oxforelli 
Puhkekeskuses

Orienteerumise 
linnalaager Pärnus
4.- 9. juuli 2017
Telefon: 
E-post: 

+372 510 9401
 ilme@okwest.ee

Registreerimine: 25. juunini
Korraldajad: OK West, Pärnu Spordikool
Osalejad: lapsed ja noororienteerujad 
vanuses 8-20 aastat
Ööbimisvõimalus Pärnu Noortekeskuses,  
Noorte väljak 2. Kasutatakse Niidupargi, 
Valgeranna, Rannapargi, Raeküla kaarte. 
Kavas osalemine Uulu neljapäevakul. Külas-
tatakse Valgeranna seiklusparki, Kanali tn 
ronimisparki. Toimub orienteerumise 
linnamatk, käiakse ujumas. 

Linnalaste lõunasöögid ja piletid 
seiklusparkidesse ei sisaldu laagri hinnas. 
Laagripäeva maksumus maakonna lastele 
on 12 eurot/päevas ja sisaldab toiduraha ja 
ööbimistasu. Noortekeskuses on köök ja  
toiduvalmistamise võimalus.

Kingitused ja mood
kohalikelt kunstnikelt!

KUURORDIGALERII CENTRAL

Aia 8, Pärnu
galerii.turundustugi.ee
FB: Galerii Central
galerii@turundustugi.ee



MyFitness

Spordiklubi 

Pärnu Taekwondo klubi

Telefon: +372 442 3000
E-post: parnu@myfitness.ee
www.myfitness.ee/club/myfitness-parnu/

Laagri päevakavas leidub nii inspireerivaid 
töötubasid, praktilisi loenguid kui ka erine-
vaid treeninguid. Täpsem info peagi MyFit-
nessi kodulehel! Klubi asub linna südames 
Swedbanki ärimaja 3. korrusel.

Miks tuua oma laps meile trenni?
1.Meil on madalaim treeningtasu Pärnumaal;
2.Igale klubis treenivale lapsele anname 
tasuta võistlusvormi ja spordikoti;
3.Suurepärane kooslus noortest ja staažikatest 
treeneritest, kelle käe alt on sirgunud 
märkimisväärne hulk rahvuskoondislasi;
4.Klubi on tõestanud end ühtse ja edukana 
kolme aastakümne jooksul

tatjana.jaanson@gmail.com 
Oled noor ja otsid oma ellu põnevust? Sulle 
meeldib olla sõpradega, elada aktiivset elu, 
omada vormis keha ja seigelda? 

 Meie klubis on alati koos lõbus 
noorteseltskond, kes käib treeninglaagrites ja 
võistlustel nii välismaal kui ka kodumaal. 
Heale seltskonnale lisandub hea füüsiline 
vorm ja tervis!

Telefon: +372 5568 1317
E-post: vladislav.shonichev@gmail.com
Veebileht: www.facebook.com/parnutkd 

Pärnu Taekwondo klubi tegutseb aastast 
1998. Klubis saab tegeleda olümpia- ja tradit-
sioonilise taekwondoga nii tippsportlase kui 
harrastaja tasemel vanuses 5-50 a. Klubi õpi-
lased saavad osaleda võistlustel ja seminari-
del, sooritada eksamid. Klubis on kõrghari-
dusega kvaliftseeritud instruktorid. Klubi ees-
märk on spordi ja kehakultuuri tutvustamine 
ja propageerimine, laste ja noorte vaba aja 
sportlik sisustamine.  

MyFitness kutsub suve teises pooles kõiki 
noori alates 12. eluaastast suvelaagrisse!

Pärnu Sõudeklubi kutsub Sind trenni! Tule 
esimesel võimalusel sõudeklubisse  (Rääma 
27, Pärnu) proovitreeningule ja alusta oma elu 
uut seiklust!

Pärnu Jalgpalliklubi

Pärnu JK Vaprus

Pärnu Sõudeklubi

MMAces 

Telefon: +372 443 9440
E-post: info@parnujk.ee
Veebileht: https://parnujk.ee/

 
 Kutsume pois-

se ja tüdrukuid ka teistesse vanuserühmades-
se! Teid ootavad noored treenerid Henry Rüüt-
li ja Taavi Tamm, treeningud toimuvad Koidu-
la Gümnaasiumi staadionil.

Telefon: +372 5669 7722
E-post: info@vaprus.ee
Veebileht: http://vaprus.ee/

Pärnu Vaprus avab juuni algusest tree-
ninggrupid lasteaialastele ning sügisestele 
koolieelikutele vanuses 4-7 a. Tunnised tree-
ningud  toimuvad Ülejõe Põhikooli staadionil 2 
korda nädalas. Trenne viivad läbi noorte-
treenerid Margus Põldsaar ning Maarja Virula.
Ootame lapsi ka teistesse gruppidesse. 

Pärnu JK Vaprus on Pärnumaa suurim 
jalgpalliklubi. Meie treeningutel osaleb 14 
koolitatud treeneri juhendamisel 350 last. 
Klubi esindusmeeskond mängib Eesti 
tugevaimas jalgpalliliigas Premium liigas.

Telefon: +372 5645 1477, Tatjana Jaanson
E-post: klubi@rowing.ee, 

Telefon: +372 5851 8044
E-post: henrihiiemae@gmail.com
Spordiklubi MMAces asutati 2010. aastal Pär-
nus, mil see oli kolmas sportlikku vabavõitlust 
ehk MMAd treeniv spordiklubi Eestis.

MMAces 
spordisaal on sisustatud kõige vajalikuga, 
mida üks korralik MMA treening nõuab.

Peatreener Henri Hiiemäe on endine profi-
kogemusega MMA võitleja, kelle eesmärgiks 
on selle spordiala arendamine Eestis. Meie 
sportlikus ja sõbralikus keskkonnas võid kin-
del olla, et üldine heaolu ning füüsiline vorm 
paranevad. Spodiklubi MMAces on Eesti 
Sportliku Vabavõitluse Liidu (ESVL) liige ning 
teeb koostööd teiste Eesti sportlikku vaba-
võitlust treenivate spordiklubidega.

Tule trenni! Moodustame uusi treeninggruppe
2010.-2011. a sündinud lastest.

Pärnu Vaprus kutsub poisse ja tüdrukuid 
jalgpallitrenni!

Meie eesmärk on pakkuda kvaliteetset 
MMA treeningkogemust, mis on kohandatud 
vastavalt treenitavate tasemele. 

Karateklubi ZEN

Castor Squash

Pärnu Kardikeskus

Pekiti Tirsia Kali

Telefon: +372 5625 2118
E-post: teet@zenkarate.ee
Veebileht: www.zenkarate.ee

Telefon: +372 442 0103
E-post: castorsquash@gmail.com
Veebileht: www.castorsquash.ee
MTÜ Castor Squash´i eesmärk on noorte 
spordi ja squashimängu propageerimine 
Pärnumaal. Meie visioon on noorte teadlik-
kuse tõstmine liikumise vajadusest ja tervis-
likest eluviisidest ning tippspordi arendami-
ne koostöös Eesti ja välistreeneritega. 

Meil saab korraldada sünnipäevasid, fir-
ma üritusi või toreda õhtu sõprade seltsis.

Squash on põnev spordiala, mis sobib 
kõigile. Igaüks saab mängida vastavalt oma 
võimekusele, kuid oskuste kasvades muutub 
ka mäng intensiivsemaks ja põnevamaks. 
Lisaks lõbule ja stressi leevendamisele on 
squash füüsilise ja vaimse poole pealt üks 
nõudlikumaid spordialasid olles üks 
suurimaid kaloripõletajaid. Vaid tunnise 
treeninguga võib põletada 750-1000 kalorit! 
Squash parandab ka lihaste toonust, kiirust, 
vastupidavust, reaktsiooni ja käe-silma 
koordinatsiooni. Squash on efektiivne 
treening minimaalse ajaga, mis sobib hästi 
tänapäeva kiire elutempo juurde.

Telefon: +372 505 0433
E-post: pkk.kardikeskus@mail.ee
Pärnu Kardikeskuse aastaringselt avatud 
siserajal on 8 võimsat hobikarti. Kardid on 
särtsakate 250cc mootoritega, mis arenda-
vad kiiruseks kuni 60 kmh. Masinate istmed 
ja pedaalid on reguleeritavad, et kohandada 
neid vastavalt sõitjate vajadustele. Meie 
juures saab teha üksiksõite ja korraldada 
sündmusi. Gruppidele on kasutada privaat-
ne peoruum ja kuni 12 inimest mahutav 
saun. 

. 

Telefon: +372 5396 6579
E-post: ptk.estonia@gmail.com
Veebileht: www.vladimirsillaste.com
Pekiti Tirsia Kali on Filipiinide võitlussüs-
teem, mida iseloomustab kõigepealt töö 
traditsiooniliste relvadega: machete, kaigas, 
nuga ja viimastena tühjad käed. Süsteem ei 
ole ainult rakenduslik võitluskunst vaid 
peegeldab Filipiinide rahva ajalugu, 
filosoofiat ja kultuuri.

Suvised karatetreeningud ja laagrid kõigile 
huvilistele

Klubis 
toimuvad regulaarsed treeningud ja võistlu-
sed igas vanuses noortele ja täiskasvanute-
le. 

Pärnu Kardikeskuses tegutseb kardi 
trenn, kus noored saavad teha tutvust 
motospordiga ja arendada tehnilist 
taiplikust

Pärnumaa Õpilasmalev

MTÜ Noortevahetuse 
Arengu Ühing EstYES

Pärnumaa Rajaleidja 
keskus

Pärnumaa Noorte Tugila 

Sihtsasutus Archimedes 
Noorteagentuur

Telefon: +372 5804 7714
E-post: parnuopilasmalev@gmail.com
Veebileht: www.põm.ee

Kuigi võib tunduda, et 
malev on ainult töökoht, ei ole see sugugi nii. 
Oma rühmaga veedetud grillõhtud, piknikud, 
matkad lõkkeõhtud, sportimine ja uued sõbrad 
on tihti peamine põhjus miks igal suvel male-
vasse tagasi tullakse. Oma tubli tööga oleme 
aidanud korras hoida Weekend festivali, Grill-
festivali ja Hansapäevade festivalialasid. Meie 
abiga on saanud korda paljud pargid, teeääred, 
bussipaviljonid ja kalmistud. Õpilasmaleva 
noored on alati valmis abikäe ulatama ning 
uusi oskusi omandama.

Telefon: (+372) 601 3098
E-post: estyes@estyes.ee
Veebileht: http://estyes.ee
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES 
loodi 1991. aastal ja 

Telefon: +372 5886 0710
E-post: parnumaa@rajaleidja.ee
Veebileht: rajaleidja.ee/parnumaa

Rajaleidja keskus pakub karjääri- ja õppe-
nõustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele 
ja noortele ning tuge õpetajatele, lapsevane-
matele ja haridusametnikele. Rajaleidja 
teenused on tasuta.

karjäärinõustamine, 
karjääri info teenus

eripedagoogiline, 
logopeediline, psühholoogiline ja 
sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Telefon: +372 5388 7088
E-post: angelika.sild@gmail.com
Veebileht: Facebook: ParnumaaNoorteTugila/

- Kõnnime sinu kõrval ja sinuga koos.  
- Julgustame Sind tegema valikuid.
- Aitame Sind sobiva töö leidmisel või haridu-
se omandamisel.
- Aitame Sul püstitada eesmärke, arendada 
oskusi ja leida uusi huvialasid.
- Toetame Sind vajadusel elu ümberkorralda-
misel jätkamaks Sinu liikumist sihi suunas.
- Toetame Sind väljakutsetega silmitsi seismi-
sel. Julgus enese eest seista viib Sind kõrge-
male ja kaugemale.
- Aitame Sind oma teadmiste, kogemuste ja 
kontaktidega jõuda seatud eesmärkideni.
- Koos oleme osa kogukondlikust partnerlu-
sest. Jõudude ühendamine muudab tugevaks.

Noorte Tugila on loodud Sinu jaoks!
Pärnumaa Noorte Tugila nimetuse all tegut-
sevad Pärnumaa piirkonnas neli noortekes-
kust: Pärnu Noorte Vabaajakeskus, Sauga 
Avatud Noortekeskus, Paikuse Avatud 
Noortekeskus ja Are Avatud Noortekeskus.

Telefon:  69 79 236
E-post: regina.rahn@arhimedes.ee, 
noored@noored.ee
Veebileht: www.noored.ee

Pärnumaa Õpilasmalev on noortele esimest 
töökogemust ning mõnusat malevasuve 
pakkunud üle 30 aasta. 

on üks esimesi 
organisatsioone Eestis, mis tegeleb kultuuri- 
ja noortevahetustega.

Karjääriteenused: 

Õppenõustamisteenused: 

NOORTE TUGILA -  noori toetav tegevus

Noorte arendamine
Noorsootöö edendamine
Noortepoliitika kujundamine

CCCP Põgenemistoad

Secret House

Telefon: +372 5552 8376
E-post: info@pogenemistoad.ee
Veebileht: https://pogenemistoad.ee/

2007. aastal suleti Pärnu vangla. Sel aas-
tal taasavati see Põhjamaade ja Ida-Euroopa 
suurima põgenemistubade kompleksina. 
Tegu on kuni 3tunnise tõsielupõhise põgene-
mismänguga, mida teevad huvitavamaks 
eriefektid, vangivalvurid ja fakt, et põgene-
da tuleb reaalsest vanglast.

Telefon: +372 446 3666
E-post: info@secrethouse.ee
Veebileht: www.secrethouse.ee

Secret House pakub kahte 
ülipõnevat teematuba endisaegse Pärnu 
kaupmehe kolme sajandi vanuse hoone võlv-
lagedega keldrikorrusel. Seltskond inimesi 
lukustatakse ruumi, millest pääsemiseks 
peab tegema suurepärast meeskonnatööd ja 
kasutama kõiki oma tajusid ning teadmisi. 
Aega põgenemiseks on vaid 60 minutit. See 
on meelelahutusviis, mis ei jäta külmaks 
mitte kedagi!
 

Põhjamaade ja Ida-Euroopa kõige suurem, 
kõige ägedam põgenemistubade pakkuja!

Tule tutvu põgenemistubadega Pärnu vana-
linnas, mille ruumidel on legendid ning uni-
kaalne atmosfäär! 

PeoPesa

Pärnu Seikluskeskus

Telefon: +372 5598 3991
E-post: mery-ly@peopesa.com
Veebileht: www.facebook.com/peopesa/

Nagu ütleb ka meie 
hüüdlause: Teie pidu? Meie pesa! 

Kogu meie meelelahutuskeskus on üles 
ehitatud nii, et igat sündmust saadab 
peojuht. See omakorda tähendab, et enne 
toimuvat sündmust, püüame võimalikult 
täpselt välja selgitada, mis on meie kliendi 
ootused peojuhile.

Kokku on meie keskuses 8 ruumi: x-box 
tuba, meisterdamis- ja õppetuba, söögituba, 
suur saal kohvikuga, piljardituba, suur saal 
lavaga, sisejalgpalliväljak ja ilutuba. 
Kutsume Teid külla sündmustele, mida ise 
korraldame! Hoidke silmad ja kõrvad lahti, 
sest esimesed üritused ei ole enam kaugel!

Telefon: +372 5300 3318
E-post: info@parnuseikluskeskus.ee
Veebileht: www.parnuseikluskeskus.ee

Kogu park on läbitav noortele kui ka 
täiskasvanule, kes on vähemalt 120 cm. 
Väiksemad lapsed saavad seigelda mudilaste 
rajal. Adrenaliini lisavad Tarzani hüpe, paa-
disõit, seiklemine vaatlustorni, kus saab 
nautida merevaadet. Lisaks on pikad erila-
hendusega õhusõidud, mis sisaldavad kahte 
pikka laskumist (võimalus sõita kahel sõbral 
koos kõrvuti radadel) - esimene vaatetornist 
ja teine maapinnale. Kõrgemad rajad on ras-
kemad. Viimane tase nõuab head füüsilist 
vormi kui ka julgust ronida 12 m kõrgusel.

PeoPesa on meelelahutuskeskus neile, kes 
soovivad korraldada meeldejäävat pidu, 
olgu selleks siis sünnipäev või mõni muu 
tähtis sündmus. 

Tule seikle koos pere või sõpradega Pärnu 
ranna lähistel asuvas Pärnu Seikluskesku-
ses. 4 erinevat kõrguastet, üle 50 
seiklusmängu, tornist torni õhusõidud!

R

Kohvik Kadri
SÕÕRIKUBAAR

Õpetajate Leht

Täname:



Hüppa mängumaa ja 
atraktsioonide rent

Pärnu Laserpark 

Pärnu Liikluslinnak

MiniZoo

Alpakafarm  

Atraktsioon “Kiikuv paat”

Krõbevahvel OÜ

Pikad Kommid OÜ Manivald

Balbiino

Telefon: +372 527 8011
E-post: katrin@hyppa.ee
Veebileht: www.hyppa.ee

Mängumaa 
on avatud mängimiseks ja pidudeks iga päev 
ja mõeldud lastele vanuses 2-16 aastat. 
Klassidele ja rühmadele eripakkumised.

Telefon: +372 527 8011
E-post: info@laserpark.ee
Veebileht: www.laserpark.ee 

Avatud mängudeks ja 
pidudeks iga päev. Soovi korral kuum saun ja 
toitlustus. Klassidele ja rühmadele 
eripakkumised.

Hüppa mängumaa on uuenenud ja kolinud. 
Uuel mängumaal aadressil Suur-Jõe 13 on 
ainulaadne ufode saal põrkeautodega, palju 
põnevaid mänge ja atraktsioone. 

Pärnu Laserpark on uudsete lasermängudega 
meelelahutuse ja pidude koht Pärnus, mis 
pakub adrenaliini ja põnevust nii lastele kui 
ka täiskasvanutele! 

Telefon: +372 527 8011
E-post: katrin@hyppa.ee
Veebileht: www.liikluslinnak.ee

Liikluslinnakus saab lõbusasti 
elektriautode ja ATV-dega sõita, liiklust õppida 
ning väga toredaid pidusid pidada. Siin on 
kõik nagu päris liikluses! Klassidele ja 
koolidele eripakkumised.

Telefon: +372 551 6033
E-post: peeterpoldsam@gmail.com
Veebileht: www.facebook.com/Minizoo-
140864599349443/

Meie kogus 
on mürgised ja mürgitud maod, sisalikud, 
krokodill, ämblikud ja palju muud põnevat. 
Julgemad saavad mõningate loomadega ka 
lähemalt tutvuda. Oleme avatud iga päev.  

Telefon: +372 5812 1151
E-post: kaja@alpakafarm.ee
Veebileht: www.alpakafarm.ee

Alpakad, need uudishimulikud kuid pisut 
pelglikud loomad, annavad oma suurte 
silmade ja naeruse näoga palju head energiat 
ja teevad tuju heaks! Kännu talu Alpakafarmis 
saab näha Peruu päritolu imepehme kasukaga 
villaloomi alpakasid, kes veedavad oma päe-
vad karjamaal rohtu süües. Talus saab silitada 
alpakat ja talle maiust sööta. Peale alpakade 
on võimalik näha ka armsaid kääbuskitsesid, 
minilambaid, angooraküülikuid ja kanu. 

Telefon: +372 5567 6144
E-post: dramlin@hot.ee 

Pikkus 7 
meetrit, laius 3 meetrit koos trepiga. Kiigu 
töötamisel vajab see elektrivoolu. Mootor 3 
KW (16A, 380 V). Kasutatav välitingimustes.

Telefon: +372 5326 4497
E-post: krobevahvel@gmail.com
Veebileht: www.facebook.com/krobevahvel 

Käsitöövahvlid erinevate 
lisandite ja täidistega

Telefon: +372 5690 5802
E-post: pikadkommid@gmail.com

Telefon: +372 5194 7700
E-post: annelilelle@hotmail.com
Veebileht: balbiino.ee

Pärnu Liikluslinnak on loodud lastele liikluse 
õppimiseks mängulises ja tõetruus 
keskkonnas. 

Terraarium-madudemaja, kus saab tutvuda 
erinevate maailma roomajatega. 

Eesti suurim alpakakasvatus kutsub külla! 

Telli atraktsioon kiikuv paat! 

MIDAGI HEAD:

Hea tuju ja sooja südamega valmistatud 
vanakooli maius! 

Põnevad pikad kommid, karamelliseeritud 
pähklid ja seemned

Eriti tõhus jätsiabi kuumal suvel!

Valgeranna Seikluspark

Motorula safarid

Aloha Surf

Telefon: +372 5622 2855
E-post: info@valgerannaseikluspark.ee
Veebileht: www.valgerannaseikluspark.ee 

Valgeranna Seikluspargis on kuuel eri kõrgusel 
kokku 8 kõrgseiklusrada. Pere pisemaid ootab 
lastepark. Millised rajad valida?
    * Lastepark sobib lastele, kes on lühemad 
kui 115 cm (soovitame 2-6aastastele). Radasid 
võib läbida mitu korda, ajalist piirangut ei ole.
    * Seiklusrajad 1-3 sobivad täiskasvanutele 
ja noortele, kes on pikemad kui 115 cm. 
Radasid võib läbida ühe korra. Radade 
läbimiseks kulub umbes 1,5 tundi.
    * Seiklusrajad 1-6 sobivad täiskasvanutele 
ja noortele, kes on pikemad kui 140 cm. 
Radasid võib läbida ühe korra. Radade 
läbimiseks kulub umbes 3 tundi.
    * Vabalangemishüpe sobib kõigile, kes 
närvikõdi armastavad. Kaalupiirang 20-120 
kg. Õhust on seiklust!

E-post: andres.vahar@gmail.com
Telefon: +372 5554 3842; +372 5668 3747
https://www.facebook.com/evoskate.eesti/

Võta tore seltskond ühes ja saa osa 
adrenaliinist ratastel või naudi lihtsalt Eesti-
maa kauneid maastikke enneolematul moel – 
kulgedes motoruladel meiega üheskoos. Veere-
me männisalus, liivarannikul, avastame linna-
tänavaid ja rulaparke.

Motorulasõit ei vaja erioskusi, hakkama 
saab igaüks, kel on soovi ja pealehakkamist!

Telefon: +372 5694 1133
E-post: info@aloha.ee
Veebileht: www.aloha.ee

Vesi Pärnu lahes on 
madal, enamasti puhub meretuul, muutes 
ranna turvaliseks esimeste surfisammude 
tegijale. Meie instruktorid on valmis aitama 
igal võimalikul viisil! Üritusi ja festivale suve 
jooksul leidub kõigile - veiniõhtu või live-
lavaga rannapidu, nimeta ainult!

Juba 10 suve puu otsas!
Tähista sünnipäevahooaega koos meiega: uued 
seiklusrajad, vabalangemishüpe ja aardejaht.
Kõrguste vallutamine, võrkudesse hüppamine, 
pikad liud maa ja taeva vahel ? SEE ON 
SEIKLUSPARK PUUDE OTSAS!

Motorula safari on lõbus ja sportlik võimalus 
koos sõprade, kolleegide või perega aega veeta.
Off-road motorula on maastiku elektrirula, 
mille gaasi ja pidurit juhitakse käes hoitavast 
puldist. 

Aloha Surfikeskus Pärnu rannas on ideaalne 
ranna-aktiviteetideks nagu SUP aerulauatami-
ne, kayakisõit, skim lauatamine, tule ja 
proovi! Huvi ekstreemspordi vastu on 
teretulnud, Alohas saad õppida lohetama ja 
purjelauaga sõitma. 

Pärnu Keskraamatukogu

Klaveriloomad

XII noorte laulu- ja 
tantsupidu “Mina jään!”

Telefon: +372 445 5712
E-post: pkr@pkr.ee
Veebileht: www.pkr.ee; 
http://lasteleht.pkr.ee/esileht.html

Telefon: +372 5663 4656
E-post: katri@klaveriloomad.ee
Veebileht: klaveriloomad.ee

, uuri kontserte ja pileteid veebilehelt ja 
küsi erilist pakkumist oma perele või koolile! 

30. juuni-2. juuli 2017
Veebileht: http://2017.laulupidu.ee/
Piletid müügil Piletilevis

+372 5660 5860
info@turundustugi.ee
mess.turundustugi.ee

Korraldaja: Galerii ja Tegevuskeskus Central, 
Eesti Huvialaagentuur, Turundustugi

Korraldaja: Galerii ja Tegevuskeskus Central, 
Eesti Huvialaagentuur, Turundustugi

Meeskond: Piret Hallik-Sass, Merje ja Ivar 
Birk, Gerli Tiido, Carlo Antonio Fogelberg, 

Helgi Menšikov ja mitmed abilised

Pärnu Keskraamatukogu pakub aastaringselt 
lastele erinevaid tegevusi - Karude Jututuba, 
Mürakarukool, töötoad, lugejamängud, 
lugemiskoerad ja palju muud.

EV100 valis Klaveriloomad üle Eesti kontserte 
andma

III Suvetegevuste mess 
30.04.2017

Nooruse Maja 
lastehommikud
Telefon: +372 514 3726
E-post: info@noorusemaja.ee
Veebileht: www.noorusemaja.ee
Nooruse Maja suveaiast saab laste- ja noor-
teaastal tõeliselt lastesõbralik suveaed.
Meie juurde jõuab väga lihtsalt kas jalgsi, 
bussi või autoga. Suveaias saame kõigile 
üheaegselt pakkuda nii privaatsust kui ka 
hingamisruumi. Sel suvel pakutavad 
sündmused jagame kolme kategooriasse:

on hooaja avamine ja ühtlasi ka 
lastekaitsepäev. Sel päeval toimuval tasuta 
üritusel saate näha suveaia uuenenud ilmet. 
Alates kella 17st on laval esinemas Nooruse 
Maja huvikooli Shart lastegrupid, hiigelsuu-
rel batuudil hüppamine (~20 minutit) 
kõigile lastele tasuta. Kõigi osavõtjate vahel, 
kes jätavad oma kontaktandmed, läheb loosi 
20 tasuta perepääset lastehommikutele, 10 
perepääset Nooruse Maja jaanitulele, 10 
paarispääset Kesknädala kontsertidele ja 1 
tasuta lapse tähtpäeva tähistamine Nooruse 
Maja suveaias (ei sisalda toitlustamist).

445 0070; +372 

· Lastehommikud
· Võimalus tulla perega lihtsalt batuudile 
hüppama
· Tellitud laste sünnipäevad
1. juuni 

Lastehommikud:
P, 4. juuni 11-13 
P, 18. juuni 11-13
P, 9. juuli 11-13
P, 23. juuli 11- 13

Batuudile hüppama (ilusa ilmaga) 

Laste sünnipäevad 

Lastehommikud pühapäeviti kell 11-13 
(suveõue väravad avanevad kl. 10)
„Väikese kuradi lugu“ - lasteetendus Pärnu 
Rahvateatri esituses, kostümeeritud päeva-
juhid, mängud ja meisterdamine, batuudid, 
rippumispuu, erinevad loomad ja linnud, 
ponisõit, näomaalingud, jäätisekohvik! 
Pääse nii lapsele kui ka täiskasvanule 2€, 
sisaldab ka ~20 min batuudiaega. 

Juuni ja juuli nädalavahetustel reedeti 15-
18, laupäeviti 15-18, pühapäeviti 11-13.  
Hind: kuni 15 min 2€, kuni tund 5€, 
piiramatu aeg 10€.

Broneeri lapse sünnipäevaks meie suveaed 
koos kõige peoks vajamineva ning batuudi 
kasutusvõimalusega. 3tunnise sünnipäeva-
peo hind 120€. Toitlustamine kokkuleppel. 
Väikese vihma korral on võimalik varjuda 
telgis ja suurema korral majas sees (suure 
vihma korral batuute kasutada ei saa).

Lastehommikutel saab ratsutada ponil, 
kallistada kana, tellida mõistliku hinnaga 
jäätisekokteil ja saada aru, et Räämal on elu 
mõnusam kui rannas !

DISAIN
REKLAAM
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EESTI MOEDISAINI TURG

moeallee.turundustugi.ee

LIVE-MUUSIKA

ERMi vaibamuusikamängija 
paneb disaini helidesse!

Tasuta

Aia
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ü
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DesSert

Registreeru moeturule!

Saada oma kollektsioon moeshowle!

Tule modelliks!

Aia 8 allee Pärnu kesklinnas

16.07
20.08

Pärnu Moodi

12:00-17:00

Suvetegevuste mess soovitab:

turundustugi.ee


