
haapsalu spordikeskus
Jõusaal, tennis, sulgpall, korvpall, võrkpall, jalgpall, hostel, wifi ,  
spordiklubi (spinn, bodypump, bodybalance, aeroobika)

Lihula mnt 10, Haapsalu, +372 472 5060 
spordikeskus@spordibaasid.ee, www.spordibaasid.ee

haapsalu Veekeskus
25-meetrine bassein, liutoru, mullivann, lastebassein, saunad, 
vesiaeroobika, ujumistreeningud, kohvik, ilusalong, wifi 

Lihula mnt 10A, Haapsalu, +372 472 5065 
veekeskus@spordibaasid.ee, www.spordibaasid.ee

treeningstuudio White lady
Rühmatreeningud, kepikõnd, laste trennid, beebide ja 
rasedate võimlemine

Tallinna mnt 1, Haapsalu, +372 512 2858
treeningstuudio@gmail.com, www.whitelady.ee

TREENING- JA MASSAAŽISTUUDIO PILATES.JOOGA.MASSAAŽ
Rühma- ja personaaltreeningud (pilates sh Tower masinal, jooga, NIA), 
lastetants, massaaž, OSHO meditatsioonid

Lihula mnt 3, Haapsalu, +372 5341 3693
pilates@murik.ee, www.pilates.murik.ee

jalgrataste rent
Kaupluses Rattad ja Vabaaeg jalgrataste ja lisavarustuse rent, 
müük ja remont

Karja 22, Haapsalu, +372 521 2796
tiinakoplik@hotmail.com

tiiker kodumajutus
Lõbusõidud jahiga, off -road veoauto GAZ-66’ga, 
majutus, saun

Endla 17, Haapsalu, +372 5354 4314
kertu@tiiker.ee, www.tiiker.ee

Vanalinna boWling
Bowling (6 rada), piljard, saun, hostel

Jaani 4, Haapsalu, +372 473 4900
info@vanalinnabowling.ee, www.vanalinnabowling.ee

krahViaia tennisekeskus
Tenniseväljakud, tennisekoolitus algajatele ja edasijõudnutele, 
reketite ja pallide rent ja müük

Vee 10, Haapsalu, +372 502 3047
vello@promenaad.ee, www.haapsalutennis.ee

fra mare thalasso spa
Vesiaeroobika, ujumine, saunad, hoolitsused, heaolu, medi spa, 
puhkusepaketid

Ranna tee 2, Haapsalu, +372 472 4600
framare@framare.ee,  www.framare.ee

www.visithaapsalu.com



Vesirataste ja paatide laenutus
Mõnusad hetked Väikesel Viigil vesijalgratta ja paadiga

Väike Viik, Haapsalu, +372 5459 0342
pedalboats.haapsalu@gmail.com

ruubamatkad
Ruubamatkad ajaloolise paadiga Haapsalu Tagalahel, ruubarent

Promenaadi 1, Haapsalu, +372 5878 9998
ruubamatkad@gmail.com, www.ruubamatkad.eu

lohesurf
Lohesurfi koolitused, -laagrid, -matkad, -varustuse müük

Läänemaa, +372 5828 5868
info@nw.ee, www.nw.ee

uuskalda spordi- ja puhkeküla
Maapurjetamine, disc-golf, jalggolf, indiaca, petank, majutus

Kärbla küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, +372 508 4023
astrid@uuskalda.ee, www.uuskalda.ee

roosta puhkeküla
Seikluspark, surf, minigolf, tennis, orienteerumine, bowling,  
paadilaenutus

Elbiku küla, Noarootsi vald, Läänemaa, +372 525 6699
roosta@roosta.ee, www.roosta.ee

osmussaare reisid
Reisid Osmussaarele, loodusmatkad Läänemaal, sukeldumisreisid, 
meeskonnamängud

Oru küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, +372 5866 9980
info@osmussaarereisid.ee, www.osmussaarereisid.ee

sViby jalgratta- ja paadilaenutus
Jalgrataste ja sõudepaatide rent, telkimine, ringreisid uunikumiga, 
minigolf

Sviby sadam, Vormsi saar, Läänemaa, +372 517 8722
tanvx@neti.ee, www.vormsi.ee/sviby

kullamaa Viburada
Vibulaskmine, majutus, saun, suvepäevad, seminar, võistlused

Kullametsa küla, Kullamaa vald, Läänemaa, +372 520 6438
info@kupuke.ee, www.kupuke.ee

ranna rantšo
Koduloomade park, ratsutamine, majutus, laagrid, saun, suvepäevad

Mõisaküla, Hanila vald, Läänemaa, +372 5354 7000
andearula@gmail.com, www.rannarantso.ee

Läänemaa 
Your Safe Haven

www.visithaapsalu.com


