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EESTI TEE (CAMINO de Santiago): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste

PÄEV 8: PÄRNU - TAHKURANNA

Päev 8 algab Pärnu Elisabethi kiriku juurest ning kulgeb Tahkuranna kirikuteni. Teele jääb nii rannikut kui metsa. Tee kulgeb Romantilise rannatee piirkonnas.

Rada kulgeb mööda Pärnu rannaäärt linnast välja, osaliselt saab enne lõunat järgida Ranniku matkaraja märgistust. Lõunapaus pärnu Golfiklubi restoranis EAGLE (10 km), piknikuna Uulu muulil (ostke toit Pärnust kaasa) või Uulu kohvikus (17 km). 

Pealelõunal siirdub tee männi metsa ning päeva lõpuosas Tahkurannas mööda Romantilist rannateed taas rannikule, ujumisvõimalus varsti peale õigeusu kirikut. Öömaja kogukonnakeskuses Tahku Tare või eramajutuses.

Sinisega on märgitud öömajad ja teelt pisut kõrvale jäävad poed, vaatamisväärsused, alternatiivvariandid jne.

Päev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus Märkused

START Pärnu Elisabethi kirik

8 Tahkuranna kogudus, Võiste 30.0 Lõunapaus kas Eagle restoranis, Uulu muulil piknikuna  või Uulu poe juures (kohvik)

8 Pärnu Mudaravila 1.0 Tuntud maamärk Pärnus Liigu mööda Nikolai ja Supeluse tänavat, mis annavad ettekujutuse Pärnust kui kuurortlinnast

8 Rannahotell 0.5 Rannapark ja kohvikud Võid liikuda nii Ranna pst kaudu, kui mööda liivaranda Kuni algab laudteega matkarada.

8 Rannaniidu matkarada 0.4 Laudtee, lühike rada Matkaraja juurest tuleb teed jätkata tänavatel, siist edasi on rannaala soine (Nüüd oled Ranniku matkarajal)

8 Mai linnuvaatlustorn Maamärk , Papiniidu ja Mai tänava kohal vaata juhiseid siit alt

8 Raeküla vaatlustorn 5.5 Maamärk, asub Hirve tänava pikendusel

Liikumine mööda jalutusteed (Ranniku matkaraja märgistus) rannaga paralleelselt kuni Papiniidu tänavani. Jätka 

tänaval, Papiniidu tänava lõppedes liigud mööda rannaäärset jalgteed. Saare tänavani jõudes keerab rada paremale 

mere poole ja jätkub. Hirve tänavani jõudes pöördub tee maa poole Kalevi puiesteele.

8 Eagle restaurant 3.1 Sohvabaar (suupisted) ja restoran (Pärnu Bay Golf)

Lähedal veel Apple Tree Accomodation. Jätkame liikumist Kalevi puiestee kaudu Golfi klubini ja Eagle restoranini. 

Kui Sa restorani minna ei soovi, võid järgida Rannikuraja märgistust ja liikuda mere äärde. (keeramine Kure tee 

pikendusel)

8

Mälestuskivi II maailmasõja 

hukkamiskoht Klubi tee ja Rae tee ristumiskohal Eagle Restorani juurest jätka liikumist rannaga paralleelselt mööda Klubi teed kuni Rae teeni. 

8 Reiuranna tee/ Reiu rand Maamärk, ranna võimalus

Mälestuskivi juurest võid jalutada paremale randa ja ühineda Rannikurajaga või jätkata otse mööda jalgteed Kulla 

teeni, keerata vasakule ning jätkata paralleelselt rannag mööda Posti teed Reiuranna teeni.

8 Tahkuranna Guesthouse Eramajutus Pisut enne Lottemaad

8 Lottemaa teemapark/ Reiu rand Vist saab süüa osta väravast/ reiu Rand Reiu rand sobib piknikuks, Lottemaa väravas müüakse suvel suupisteid

8 Ajalooline roosiaia puhkepark 4.4 Paruni Staeli kivi tsaari külaskäigu auks

Reiuranna teed mööda võid jalutada randa ja tagasi. Tee jätkub mööda Mereküla teed rannikurajal. (paremale jääb 

Lottemaa). Varsti peale Lottemaad, keerame paremale Muuli teele.

8 Uulu muul Roosiaia kohal, sobib piknikuks asub rannas

8 ERAMAJUTUSED: Majutusasutused lähikonnas

Metsaääre majutus, Piirissaare Guest Accomodation , Kasepuu majutus, Viisnurga Holiday Home, Silkini Puhkemaja 

OÜ

8 Uulu pood ja kohvik Kauplus ja kohvik maantee ääres E-R 10-20 L,P 10-18. Tuleb liikuda rajalt Via Baltica äärde ca 200 m

8 Uulu kirik (endine kirik) 2.3 Eramajutus ja kontserdipaik

Jätka mööda Muuli teed ja ületa Uulu kanal. Peale Kasepuu majutust läheb otsetee Uulu poe ja kohvikuni. Kirikuni 

liikumiseks tuleb keerata paremale. Kohviku juurest saab kirkuni mööda jalgteed Via Baltica ääres.

8 Uulu kalmistu 1.6 Maamärk, bussipaviljon, pingid

Lahku kiriku juurest mööda mõisniku istutatud alleed, ületa Via Baltica ja keera paremale metsateel, mis liigub 

maanteega paralleelselt. Kalmistu ees on bussipeatus paviljoni ja pinkidega

8 Metsaküla kalmistu 4.3 Maamärk, õigeusu kalmistu

Jätka sama metsateega, liigud maanteega paralleelselt, kaugened maanteest ca 300 m ja jõuad välja Metsaküla 

kalmistuni. Keera paremale via Baltica poole

8 Naarismaa matkatalu Eramajutus

8 Konstantin Pätsi ausammas 1.3 Avar park, monument Kulge otse, ületa via Baltica, jätka otse kuni monumendini (pruun viit maanteel).

8 Mirteli Talu (majakesed) Eramajutus, booking või 517 5667 kohe peale Pätsi platsi

8 Tahkumere Holiday House Eramajutus, Tahkumere tee 14; +372 529 8926 Pisut enne mõisa ja kirikut

8 Tackendorfi mõis Endine kirikumõis, erakätes,  avatud park. Mõisa juurest on pääs Suurna ninale ja Suurna sadamasse.

8 Tahkuranna õigeusu kirik 1.6 mob: +372 526 5285, Ardalion Keskküla Monumendi juurest vali vasakpoolne teeharu (Mõisa tee), jätka otse kirikuni. Teele jääb Tackendorfi mõisahoone.

8 ujumisrand avalik rand, liivarand Mööda Mõisa teed, tee ääres, Villa Nicholas kohal.

Villa Nicholas Eramajutus

8 Tahku Tare 

Külaselts, majutus; voiste.kulaselts@mail.ee; 

Tel. 5664 3221 Anne Kalda Jätka mööda Mõisateed Tahku Tareni

8 Võiste kauplus 3.9 E-R 10-20 L,P 10-18; +372 44 60 133, suvel lauad õues Tahku Tare juurest läheb kergliiklustee kaupluseni.

8 Tahkuranna kogudus, Võiste 0.1

Varemetes kirik, väike osa katuse all; Käärdi 

3a, Võiste, tel.  +372 446 0214 Jalgtee läheb poe tagant kirikuni.

Leht prinditud: caminoestonia.com


