
Romantiline Rannatee
on pea 300 km 

romantikat
Pärnumaa rannikul

Pärnumaa randade ja metsade vahel 
looklev Romantiline Rannatee on justkui 
meie iseolemise universaalne kuurort. 
Loogeldes mööda Pärnumaa ranna-
joont Virtsu kadakate vahelt Ikla liiva- 
randadeni on seal kõike: puutumatud 
sood ja rabad, rändlinnurikkad ranna-
niidud ja liigirikkad puisniidud, Baltiku-
mi kõrgeimad liivaluited, liivarannad ja 
kivised meresopid, marja- ning seene-
rikkad metsad. 

Romantiline Rannatee oma metsiku-
ma rannajoonega on paljuski just 

seesama salapära, loodustunnetus ja 
vabadus, mis kulgedes metsa ja mere 

veerel, kulgeb samas läbi meie 
füüsilise ja vaimse maailma püsiva 
õnnetunde suunas. See pahvakas 
lahjendamata ning meresoolaga 

rikastatud hommikust õhku või selg 
vastu tormituules õõtsuvat kadakat, 

on need elemendid, 

mi�ega säilitada 
kestlikku õnnetunnet.

www.rannatee.ee



Meil on vedanud, et Romantilisel Rannateel on 
nii eriilmelised looduskeskkonnad ja oma- 
näolised sihtkohad. Ka kõige keerulisematel 
aegadel vajame hingetõmbepausi, et edasi 
minna. Perepäevi võetakse ette Tolkuse 
rabas või mereäärsetes puhkekohtades, 
nagu Lemme rand Kabli kandis ja Matsi rand 
Varbla kandis. Sõpruskonniti peetakse 
piknikke romantilistes RMK puhkepaikades, 
minnakse sportima Jõulumäe tervisespordi-
keskusesse või osaletakse töötubades 
Tõstamaa Käsitöökeskuses. Rannalindude 
kihava eluga saab tutvuda läbi vee-elamuste 
OÜ Seikle Vabaks giididega. 

Suvi läbi kestev kultuuriprogramm tutvustab 
nii piirkonna kultuuri, elu kui maitseid. 
Suveks avavad uksed väikesed külapoed ja 
käsitööpoed, toimuvad laadad, metsamat-
kad ja turuhommikud. Värsket kala ning 
suitsukala saab rannaäärsetest kaluriküla-
dest Kihnust, Lindilt, Saugast ja Häädemees-
te poolt. 

Romantilisel Rannateel on ka oma väike 
veinitee. Allikukivi Veinimõis, Valgeranna 
Veinitall ja Pootsi mõis väärindavad meie 
enda põhjamaiseid maitseid ning loovad 
võrratuid marjaveine. Ja meil on restoranid, 
nagu Tõstamaa Meierei restoran, Varbla 
Puhkeküla restoran Groot, Metsaluige resto-
ran, kes üheskoos toidutootjate ja veinimaja-
dega tutvustavad piirkonna pari- maid 
maitseid. Meie umbrohutoitude lipu- laev 
Kosmonautika Puhkeküla restoran koos oma 
umbrohupestoga võidab südameid nii 
lähemalt kui ka kaugemalt.

Nädalavahetuseti peame aga pidu. Ühe 
korraliku rannaküla elu juurde kuuluvad ikka 
simmanid ja lõkketuli. #romantilinerannatee

Romantika, mida jagada

Kordumatuid ja 
mõnusaid elamusi

Romantiliselt Rannateelt!


