
 

  

SPORDILAAGRITE PAKETID 
Pärnu Rannastaadion (Ranna pst. 2, Pärnu) 

 
PERIOODIL 1. september kuni 31. mai (üks inimene) 

KÕIGI MUGAVUSTEGA 
HOSTEL 
- 53 mugavat kuššettvoodit 
- Dušš ja WC toas 
- Teler toas 
- Merepoolsed rõdud 

Noorte (kuni 13-aastat ka.) 
treeninglaagri pakett  

29€ 
ööpäev 

Täiskasvanute treeninglaagri 
pakett 

31€ 
ööpäev 

 

PERIOODIL 1. juuni kuni 31. august (üks inimene) 

KÕIGI MUGAVUSTEGA 
HOSTEL 
- 53 mugavat kuššettvoodit 
- Dušš ja WC toas 
- Teler toas 
- Merepoolsed rõdud 

Noorte (kuni 13-aastat ka.) 
treeninglaagri pakett  

33€ 
ööpäev 

Täiskasvanute treeninglaagri 
pakett  

36€ 
ööpäev 

 
INFO: 

• paketid sisaldavad:  
o majutust (2-sed või 3-sed toad) 
o toitlustust: 

▪ hommikusöök – bufeelaud, sh. puder, müsli 
▪ lõunasöök – praad, magustoit, maitsevesi, kukkel (võimalik 

erimenüü*); 
▪ õhtusöök – praad, magustoit, maitsevesi, kukkel (võimalik 

erimenüü*); 
o spordikompleksi kõigi võimaluste (va. suur väljak peastaadionil või 

harjutusväljakul jalgpalliks*) ja treeninginventari (va. teibad) kasutamist 
kuni 3h päevas vastavalt esitatud ja kooskõlastatud graafikule; 

o riiete pesu- ja kuivatusruumi kasutust; 
o tasuta parkimiskohta Rannastaadioni eraparklas (maks 1 buss või 5 

sõiduautot). 
• paketid kehtivad laagrigruppidele alates 10 inimest; 
• paketid kehtivad laagrite kestvusele alates kolmest ööbimisest; 
• pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevate ööbimisega seotud toad 

komplekteeritakse võimalikult täis**; 
• pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu; 
• võimalikud lisateenused ja -soovid lepitakse kokku konkreetse hinnapakkumise 

käigus; 
• hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 

 



 

  

Soovitame lisaks*:  

Teenus HIND 

Treening- ja testimissüsteem SPINTEST (kiirus, 
kiirendus, reaktsioon, hüppevõime, kombineeritud 
testid/ treeningud) 

• 5€/ test/ inimene 
• 35€/ tund treeneriga 

Seminariruum (saal, VIP-ruum) 20€/ tund 

Taastusprotseduurid: jäävann, kompressioonpüksid 5€/ protseduur/ 
inimene 

Spordimassaaž- ja kinesioteipimine ning füsioteraapia 
teenus (koostööpartner)  

vastavalt teenuse 
pakkuja hinnakirjale; 

Tipp-heitevahendid (IAAF-sertifikaadiga odad, kettad, 
kuulid, vasarad) kasutus  

hind kokkuleppel 

 

* - kasutamise korral (eelneval kokkuleppel), vastava teenuse hind lisandub 
lõpparvele!  
** - toa kasutus üksinda - hinnale lisandub kasutatud ööpäeva kohta 30%! 
__________________________________________________________________________
___________ 
 
Info ja broneerimine: T: +372 525 3005   
E-mail: broneering@spordikeskus.parnu.ee 
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SPORDILAAGRITE PAKETID 
Paikuse spordihall (Paide mnt. 19, Paikuse alev, Pärnu linn) 
 

Hooaeg 2021 (üks inimene) 

Majutus naridel 4-kohalistes 
tubades 
- 30 magamiskohta 
- Teler toas 
- Koosolekute ruum 

 

 
 
Treeninglaagri pakett alates 24€ ööpäev  

 
INFO: 

• paketid sisaldavad:  
o majutust (4-sed toad ja/või üks 6-ne tuba) 
o toitlustust: 

▪ hommikusöök  
▪ lõunasöök  
▪ õhtusöök  

o spordikompleksi kõigi võimaluste ja treeninginventari kasutamist kuni 3 
tundi päevas vastavalt esitatud ja kooskõlastatud graafikule (ei sisalda 
jõusaali kasutust) 

o tasuta parkimiskohta parklas.  
• paketid kehtivad laagrigruppidele alates 14 inimesest; 
• pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevate ööbimisega seotud toad 

komplekteeritakse võimalikult täis**; 
• pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu; 
• võimalikud lisateenused ja -soovid lepitakse kokku konkreetse hinnapakkumise 

käigus. 
 

Soovitame lisaks*:  

Teenus HIND 

Riietepesu iseteenindus (sisaldab pesuainet) 3€/ kord (6kg) 

Jõusaal  hind kokkuleppel 

Sauna kasutus  4€/ tund 

 
 
 
Info ja broneerimine: Tel: +372 55578651  
E-mail: broneering@spordikeskus.parnu.ee 
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SPORDILAAGRITE PAKETID 

Pärnu Spordihall (Riia mnt. 129, Pärnu linn, Pärnu linn) 
 
 

PERIOODIL 1. juuni kuni 31. august (üks inimene) 

KÕIGI MUGAVUSTEGA 
RANNASTAADIONI HOSTELIS 
- 53 mugavat kuššettvoodit 
- Dušš ja WC toas 
- Teler toas 
- Merepoolsed rõdud 

Noorte (kuni 13-aastat ka.) 
treeninglaagri pakett  

33€ 
ööpäev 

Täiskasvanute treeninglaagri 
pakett  

36€ 
ööpäev 

PÄRNU SPORDIHALLI 
PALLISAALI KASUTUS 

Saali kasutuse tunniplaan 
vastavalt kokkuleppele 

Alates 
12€ 
tund 

 
INFO: 

• paketid sisaldavad:  
o majutust (2-sed või 3-sed toad) 
o toitlustust Rannastaadionil: 

▪ hommikusöök – bufeelaud, sh. puder, müsli 
▪ lõunasöök – praad, magustoit, maitsevesi, kukkel (võimalik 

erimenüü*); 
▪ õhtusöök – praad, magustoit, maitsevesi, kukkel (võimalik 

erimenüü*); 
o riiete pesu- ja kuivatusruumi kasutust; 
o tasuta parkimiskohta Rannastaadioni eraparklas (maks 1 buss või 5 

sõiduautot). 
• paketid kehtivad laagrigruppidele alates 10 inimest; 
• paketid kehtivad laagrite kestvusele alates kolmest ööbimisest; 
• pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevate ööbimisega seotud toad 

komplekteeritakse võimalikult täis**; 
• pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu; 
• võimalikud lisateenused ja -soovid lepitakse kokku konkreetse hinnapakkumise 

käigus; 
• hinnad sisaldavad käibemaksu. 

 
  



 

  

Soovitame lisaks*:  

Teenus HIND 

Treening- ja testimissüsteem SPINTEST Rannastaadionil 
(kiirus, kiirendus, reaktsioon, hüppevõime, 
kombineeritud testid/ treeningud) 

• 5€/ test/ inimene 
• 35€/ tund treeneriga 

Ranastaadioni seminariruum (saal, VIP-ruum) 20€/ tund 

Rannastaadioni taastusprotseduurid: 
jäävann, kompressioonpüksid 

5€/ protseduur/ 
inimene 

Spordimassaaž- ja kinesioteipimine ning füsioteraapia 
teenus (koostööpartner)  

vastavalt teenuse 
pakkuja hinnakirjale; 

 

 
Info ja broneerimine: Tel: +372 55578651  
E-mail: broneering@spordikeskus.parnu.ee 
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