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Romantiline Rannatee on 

turismipiirkond, mis kulgeb

mööda 250 km pikkust

rannajoont ümber Pärnu Lahe

Varblast Iklani. Piirkonnas ka 

Kihnu ja Manija saared.

Kogupindala on 2 782,48 km2, so 

57,9% Pärnumaa territooriumist.

Rannajoon 250 km

Elanikke 22 617 (1.1.2018)



• Romantiline Rannatee loodi 
Leader-tegevusgrupi MTÜ 
Pärnu Lahe Partnerluskogu ja 
kohalike turismiasjaliste 
piirkonna ühise turundamise
eesmärgil 2008 aastal

• 2015. aastal PLPK patendeeris
kaubamärgi 

• Rannatee koordinaator - 0,5 
kohaga PLPK  töötaja



KOOSTÖÖPARTNERID

• Turismisektor - ligikaudu 100 
majutusettevõtet, aktiivse 
puhkuse pakkujad, teematalud, 
mittetulundusühingud, 
muuseumid jm

• Sündmuste korraldajad (u 25 
suuremat festivali, laata ja 
sündmust)

• Toidusektor: toidutootjad, 
toitlustusettevõtted

• Käsitöölised

• Rohelise Jõemaa koostöökogu

• SA Pärnumaa Arenduskeskus

• KOVid





ÜHISTEGEVUSED

• Ühtne visuaalne identiteet

• Turundusmaterjalid ja  -
tegevused

• Turundusstrateegia 2014-
2020

• Koostöö arendamine 
võrgustiku siseselt

• Koolitused

• Turismiinfrastuktuur: 
puhkekohad, RR 
infotahvlid, infokioskid



Infotähiste asukohad RR-l:



Romantilise Rannatee meede
ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS

Üldeesmärk: Külastajate arv Romantilisel Rannateel on kasvanud.

Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
• lisandunud on ühistegevusi;
• puhkekeskkond on parendatud;
• paranenud on kogukondade, ettevõtete ja organisatsioonide koostöö.

Toetatavad tegevused

• RR turundusstrateegiast lähtuvate ühisprojektide elluviimine.

• Kohaliku toidu ühisturundus (otse-tootjalt-tarbijale), sh RR toodete ja teenuste 
arendamiseks seadmete, vahendite ostmine. 

Meetme maht 30% kogu eelarvest

Viimane valdade ühistegevus: pääsud kallasrajani 9 vallas.



Käimasolevad PLPK projektid
• Romantilise Rannatee, Rohelise Jõemaa ja Mulgimaa piirkonna kui 

atraktiivse turismisihtkoha tuntuse ja eristumise suurendamine Eesti ja lähiriikide
turgudel - PLPK 34 924€. Trükised, marsruudid, reisiplaneerimise veebirakendus, 
muud turundusmaterjalid, õppereisid

• Kohalik Toit kättesaadavaks. Kohaliku toidu propageerimine PLPK koolides, 
lasteaedades ja turismisektoris. PLPK 30 000€- ilmus retseptiraamat, õppereisid

• Ühisprojekt MTÜ Kabli festivaliga - sise– ja välisturul Romantilise Rannatee kui 
turismisihtkoha tuntuse suurendamine: turismi- ja toidumessid, osalemine 
sündmustel ja festivalidel, uus koduleht ja kaart 45 495€

• Pärnumaa maitsete aasta 2018. Koostöö kolm LEADER KTG ja SAPT- planeeritav 
maksumus 35 000€ avalikkusele suunatud toidusündmused, koostöö arendamine 
tootjate ja pakkujate vahel, õppereisid, töötoad 



Kohtumiseni Romantilisel 
Rannateel!

www.rannatee.ee

Facebook.com/rannatee

http://www.rannatee.ee/

