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Arusaadavalt on tervisepuhkuse puhul Eesti külastamise peamiseks motivaatoriks soov oma tervist 

ja väljanägemist parandada. Heaolu- ja spaapuhkuseks on siin laialdased ja vägagi mõistliku hinnaga 

võimalused. Ka konkreetsemalt ravile ja taastusravile suunatud spaasid on meil palju – pakutakse nii 

ravimudaprotseduure, tervisevett kui muud erilist siinsest puhtast loodusest.

Posiitvselt üllatada võib Eesti tervisepuhkus eelkõige sellega, et kõige kõrgemal tasemel ja 

linnalike tippmugavustega spaaelamusi pakutakse siin tihti otseses mõttes keset paksu metsa või 

ülerahvastamata randades – ja ikkagi pealinnast maksimaalselt vaid 2–3 tunni autosõidu kaugusel. 

Lisaks tasuks märgata potentsiaali, mida pakub meie külm ja niiske talv. Paljudele turistidele 

ekstreemsusena kõlavad tervisepuhkuse elemendid nagu saunalavalt jääauku kargamine on 

siin täiesti tavalised. Mullivann vaatega aknale, mille taga möllab lumetorm – see on hea näide 

meeldejäävast lõõgastusest. 



Argumendid:
 EESTIS oN MITMEID PIKKADE TRADITSIooNIDEgA KUURoRTE, kus saab tarbida kõrgeimal 

võimalikul tasemel spaa- ja tervisepakette.

 SPAAHoTELLID ASUVAD MEIL ääRMISELT LooDUSKAUNITES JA RAHULIKES PAIKADES.

 EESTI oN SPAAPARADIIS – väikese territooriumi ja rahvaarvu kohta on siin muljetavaldav hulk 

spaasid – üle 40.

 PAKUTAVATE TEENUSTE RINg oN LAI, ulatudes lihtsast lõõgastusest ja iluprotseduuridest 

spetsialiseeritud meditsiinilise ravini.

 EESTI SPAADE TEENUSTE HULgAS oN EURooPA KoNTEKSTIS TäIESTI AINULAADSEID 

PRoTSEDUURE – näiteks saab ainult meil võtta Värska vee vanne ja lasta end ravida Pärnu või 

Haapsalu mudaga.

 HEAoLUHoTELLID EI MEELITA üKSNES PRoTSEDUURIDEgA – asja juurde käivad ka 

tipptasemel köök ja kulinaarsed elamused. Näiteks Muhu saarel paiknev Pädaste heaoluhotell 

on korduvalt pärjatud erinevate auhindadega – viimati valis Briti trendiajakiri Tatler Pädaste kui 

„väikese pärli” maailma 101 parima spaa hulka.

 TERVISEPUHKUST PAKKUVATE ASUTUSTE üMBRUSES LEIDUB LAIALDASELT TERVISERADU, 

mis annavad võimalusi sportimiseks, matkamiseks, loodusvaatlusteks jne. 







Sümbolid:

1  HAAPSALU – Eesti esimene kuurort, vene kuulsuste ja aadlike lemmiksuvituskoht võlub 

tänaseni oma ilusa puidust vanalinna, promenaadide, linnuse ja randadega.

2  PäRNU – esimese vabariigi ajal esinduskuurortiks kujunenud Pärnu oma 1838. aastal 

avatud mudaravila, suure hulga spaade ning veekeskustega on Eesti ametlik suvepealinn ja 

terviseturistide meelispaik. 

3  KURESSAARE – eestlaste endi jaoks on spaaparadiisiks Saaremaa, mille keskuses 

Kuressaares on tõenäoliselt vabariigi luksuslikumad tervise- ja puhkekeskused go Spa,  

grand Rose jne. 

4  NARVA-JõESUU – Põhjamaade Riviera. üks neljast pikkade traditsioonidega 

kuurortist, mis võib uhkeldada Eesti pikima, 7,5 km pikkuse liivaranna ja 4-tärni väärilise Meresuu 

heaoluspaaga. 



5  NoSTALgILISED RAVISPAAD – hoolimata renoveerimisest ja hoogsast 

arendustegevusest õhkub Värska, Toila, Narva-Jõesuu ja Haapsalus asuvast Laine sanatooriumidest 

veel möödunud aegade ja eelmise riigikorra hõngu.

6  LIIVARANNAD – Eesti võib uhkeldada kaunite liivarandadega, mida on meil külluses ja 

igale maitsele. Meie avalikud rannad on turvalised, puhtad ja rahva seas populaarsed, kuid leidub 

ka täiesti privaatseid ja avastamata lahesoppe, mis kõigile ujumiseks avatud. Ka liivakaldaga ilusaid 

järvi on meil lugematul hulgal.

7  TERVISERAJAD – Eestis on teadaolevalt ligi 80 ametlikku, aastaringselt kasutatavat 

terviserada. Talveti on siin üle 600 kilomeetri sisseaetud suusaradu. Kõik nad asetsevad keset 

kaunist ja karget põhjamaist loodust.

8  SAUN – saun on eestlasele ürgne tervisekeskus. Tänase Eesti spaa juurde käib loomuldasa 

ka saun või koguni saunade kompleks. See on siinsete spaade positiivne eripära, mida näiteks 

kuulsad Ungari termid ei paku.







Huvitavaid fakte  
tervisepuhkuse kohta Eestis

 EESTLASED PEAVAD SAUNAST LUgU lausa niivõrd, et on ehitanud neid bussidesse, parvedele 

ja isegi vana tuletõrjeauto paaki. Kuulsaim ujuvsaun Püha Müristus sõidab mööda Navesti jõge 

Soomaa rahvuspargis. Tünnisaun on mobiilne saun, mida saab endaga kasvõi talvisesse metsa 

suusaraja äärde kaasa võtta.

 SAUNAKAUgEMATE KULTUURIDE JAoKS oN VIHTLEMISE NäoL TEgU LAUS-

SõgEDUSEgA – ajada keha taluvuse piirini kuumaks ja peksta seda peenikeste puuokstega. 

Paadunumad vihtlejad ei põlga selleks otstarbeks ära isegi kõrvetavaid nõgeseid ega kadakaoksi.

 Eesti Terviseradade REKoRDIüRITUSE RAAMES REgISTREERITI üHEL PäEVAL KoRRAgA 

SUUSATAMAS VõI MUUD TALVIST TERVISEPoRTI TEgEMAS 12 010 INIMEST. Kõigi osalejate 

tervisekilomeetreid kokku liites tuli läbitud distantsiks 97 304,2 km. See teeb rohkem kui kaks 

tiiru ümber maakera!

 EESTI MUDARAVITRADITSIooN SAI ALgUSE HAAPSALUS ja ulatub ajas tagasi 1820. 

aastatesse. Siinse unikaalse muda raviomadused on põhjalikult läbi uuritud ja mitmekülgne 

kasulikkkus teaduslikult tõestatud. Ainulaadsena maailmas sisaldab Värska muda suurel hulgal 

östogeeni ehk naissuguhormooni, mis teeb ta naha noorendamise omadustelt ületamatuks.

 VENE TSAARIDE – ALATES PEETER I KUNI VIIMASE TSAARI NIKoLAI II – tuules siia saabunud 

vene kultuurihiiglaste Pjotr Tšaikovski, Nikolai Roerichi ja teiste jaoks oli Haapsalu hinnatud 

loome- ja puhkepaigaks, kus sündisid nende üleilmselt tuntud teosed.

 Kusagil mujal pole iga elaniku kohta niipalju spaasid kui Eestis – üLE 40 SPAA 1,3 MILJoNI 

ELANIKU KoHTA.

 KURESSAARES oN vaid 15 170 püsielanikku, aga sealjuures 1230 SPAA-VooDIKoHTA, mis 

teeb Kuressaarest tõenäoliselt maailma kõige spaa-tihedama linna.



äriturism tervisepuhkuse kontekstis
ärituristi vaatevinklist võivad tervisepuhkuse elemendid toimida arvestatava lisaväärtusena Eesti 

kasuks otsustamisel – seda nii konverentsiturismi kui personaalsemat laadi reisimise puhul. Seejuures 

võivad siin pakutavad kvaliteetsed tervise-, heaolu- ja iluprotseduurid toimida nii vajaliku lõõgastuse 

pakkujana ärilise tegevuse kõrval kui olla argumendiks Eestis viibimise pikendamisel. Mõlemal 

puhul tulevad kõne alla kombinatsioonid loodus- ja kultuuriturismi elementidega. Siin on head ja 

looduskaunid golfi- ja suusarajad aktiivse looduspuhkuse hindajale. Kindel on see, et Eestis saab 

pingelise tööelu sujuvalt ühendada rutiinivaba, tervisliku ja kosutava puhkusega.

Meenutagem ka seda, et ärituristi jaoks on arvestatavaks lisaväärtuseks Eesti kui uuendusmeelse 

e-riigi poolt pakutavad võimalused, esmajoones hea mobiili- ja internetilevi, mis võimaldab 

börsiteateid lugeda ja e-posti saata ühtviisi nii metsas, rannas kui basseiniveerel. Väga kiire 

elutempoga ärimehe jaoks on meil pakkuda ka spaahotelle otse pealinnas või selle vahetus 

läheduses – mainigem Tallink Spa and Conference hotelli, Pirita Top Spa’d, Viimsi Spa’d.

Värvikaid ja meeldejäävaid elamusi võiks kindlasti pakkuda sellised looduslähedased „tervisejaamad“ 

nagu tünnisaunad, ujuvsaunad ja suitsusaunad.







Pereturism tervisepuhkuse kontekstis
Tervisepuhkuse aspektid võivad olla oluliseks lisaargumendiks ka muidu looduse avastamisele 

või kultuuriväärtustega tutvumisele orienteeritud perepuhkuse reklaamimisel Eestis – alustades 

ühisest veekeskuse külastamisest lastega ja lõpetades igale pereliikmele sobiva ja vajaliku 

terviseprotseduuride paketi nautimisega. 

Spaahotellid ja veekeskused on ju mõnusat perepuhkust silmas pidades loodudki – erinevad 

liumäed, lastebasseinid ja mängutoad, mis igas sedasorti asutuses otse loomulikult olemas on, 

pakuvad lastele ammendamatut mängulusti ja annavad seeläbi ka vanematele võimaluse mõneks 

tunniks aja maha võtta.

Turismi kõrghooajal suvel on perede jaoks atraktiivne ka rand – päike, meri, värske õhk, läbi aegade 

lapsi paelunud võimalus meisterdada liivalosse jne. Kui sellest veel väheks peaks jääma, siis Pärnu, 

Haapsalu, Stroomi ja Kakumäe randades on olemas lausa massiivsed mänguväljakute kompleksid, 

kus peaks meelepärast ajaviidet ja mugavat äraolemist leiduma igale pereliikmele.



VõTMESüMBoL

TERVISEMUDA
Teema peasümbol on ravimuda. Mitmekülgselt kasulikku ravimuda saab toonuse tõstmiseks 

kasutada nii vannide ja mähiste näol kui ka abivahendina massaaži juures. 

Värska muda peetakse maailmas üheks ainulaadsemaks ravitoimeliseks mageveemudaks, millele 

väidetavalt maailmas analoogi ei leidu. Paks muda lahjendatakse 570 miljonit aastat vana ülisoolase 

Värska veega, mis omakorda annab tõepoolest maailmas ainulaadse kombinatsiooni.

Saaremaal pakutavates mudavannides on tegemist Mullutu-Suurlahe väävelvesiniku ja orgaaniliste 

ainete rikka ideaalse vannimudaga.

Ka Käina lahe ja Haapsalu lahe mudal on väga head raviomadused – neid saab omal nahal proovida 

Haapsalu ja Pärnu spaades.

Pikkade traditsioonidega ja esmapilgul üsna eemaletõukavad mudaprotseduurid on ideaalseks 

allikaks Eesti tervisepuhkust tutvustavate materjalide ja reklaamide loomisel. Tume ja kahtlane 

ollus, mis ei seostu võhikule kuidagipidi mõnusa puhkusega, kuid mis noorendab nahka, tervendab 

liigeseid ja ravib vähemalt veel 100 haigust – see on kombineeritult tavapäraste spaapuhkuse 

sümbolitega (lõõgastunud poosis naisekeha, puhtad rätikud, peened ja tervislikud road jne.) 

põnev kontrastide allikas. Kui pildimaterjali üllatust sisse panna ei õnnestu, on võimaluseks 

keerata „vint” peale tekstiga, rõhutades seda, et see väheatraktiivse väljanägemisega ollus on üks 

looduspuhtamaid asju kogu Euroopas.





Tervisepuhkus pildis
Tervisepuhkuse teema fotodel tuleb keskenduda siin pakutavatele ja saadavatele meelelistele 

naudingutele. Spaad ja sanatooriumid arhitektuuri- või interjöörifotol ei ole kuigi kõnekad ega 

kutsu kohale sõitma. Seetõttu tuleks eelistada kaadreid lõõgastunud inimesega, sest ainult läbi 

inimese saab edasi anda meile olulist sõnumit – tervisepuhkus Eestis on tõeliselt lõõgastav ja 

naudinguterohke. 





Suveniiriideed tervisepuhkuse kontekstis

 Mudakreemide komplekt

 Erilised seebid siinsest loodusest – mudaseep, mineraalseep, liivaseep, tõrvaseep

 Eksklusiivselt pakendatud Värska vesi

 Kadakased saunakulbid

 Viht

 WTE brändinguga istumisalused







Valdkonna eksperdid ja infoallikad

Eesti Spa Liit www.estonianspas.eu

Raamat „Eesti saun” Tamara Habicht, Ilo 2008



www.visitestonia.com


