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Selgusid konkursi „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” finalistid 

Konkursil „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” osales 8 Eesti  turismisihtkohta, 
kelle tervise- ja heaoluturismi tooted on jätkusuutlikud ja põhinevad sihtkoha loodus-, kultuuri- ja 
ajaloopärandil. Finaali pääsesid: Narva koos Narva-Jõesuuga, Setomaa, Haapsalu,  Saaremaa ja 
Pärnu. Rahvusvaheline žürii valib võitja, kes kuulutatakse välja Eesti turismikonverentsil 26-
27.09.2019 Haapsalus. 

Laekunud taotlusi hindas komisjon koosseisus EASi turismiarenduskeskuse, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Spaaliidu, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja MTÜ Lääne-Eesti 
Turismi esindajad. Sihtkohti hinnati tulenevalt taotlusankeedist ja osalemiskriteeriumitest 26 mõõdiku 
alusel punktiskaalal 0-5. Selle alusel moodustus pingerida, mille 5 esimest pääsesid edasi teise vooru.  

Komisjoni hinnangul pääsesid edasi need 5 sihtkohta, kes suutsid terviseturismi temaatika hästi siduda 
piirkonna traditsioonide, looduse ja kultuuripärandiga. Samuti oli oluline see, et kuidas loodus ja 
ümbritsev keskkond on seotud ettevõtluse ja teenustega. Komisjoni liikme, Tartu Ülikooli Pärnu 
Kolledži turismimajanduse õppejõu Heli Toomani sõnul on oluline teadlik sihtkoha arendus ja turundus 
tervise- ja heaoluturismisihtkohana ning mitmekesine tervise- ja heaoluturismitoodete pakkumine. 
Kuna turism on siiski majandusharu, siis lisaks kaunile loodusele ja puhtale keskkonnale on oluline ka 
sihtkohale tulev tulu, terviklike turismitoodete ja -teenuste müük.  

Projekti kommunikatsioonijuht Anneli Haabu: “Selle konkursi raames tehtud terviseturismi valdkonna 
kirjeldamine annab sihtkohale endale hea ülevaate valdkonna toodetest ja teenustest ning on aluseks 
tulevikus sellega rohkem süvitsi tegelemisel. Ka need sihtkohad, kes küll edasi ei pääsenud, said 
kindlasti kogemuse võrra rikkamaks. Augustis külastab komisjon edasipääsenuid ning külaskäikude 
raames teevad sihtkoha esindajad esitluse piirkonna terviseturismi teenustest ja toodetest. Eesti 
rahvuslik komisjon koondab taotluste ja kohapealsete külastuste põhjal info ja edastab selle 
rahvusvahelisele komisjonile, kus on liikmeid Tšehhist, Ungarist ja Portugalist.”  

Konkurss on seotud Euroopa Komisjoni algatusega “European Destinations of Excellence” (EDEN), 
millest Eesti võtab osa seitsmendat korda. EDEN algatuse eesmärk on esile tuua  suurlinnadest eemale 
jäävaid unikaalseid turismisihtkohti. Konkurssi rahastatakse Euroopa Komisjoni Cosme programmi 
raames. 
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