
Mineraaloogia ja paleontoloogia saal, Vaivara 
valla taluolustik, Sillamäe linna ja tehase 
ajalugu, 50.-te tuba, Muusikalaegas...  
 Nõukogudeaegne Sillamäe 

Muuseumi filiaal, Kesk 24 (Kultuurikeskuses):  
E-R 10:00-16:00, Puhkepäevad — L, P 

 Sillamäe linn 
Vanalinn, Mere puiestee 

Rannapromenaad 

Kultuurikeksus  

 
HINNAD 

Täispilet — 3 EUR 
Üliõpilased, pensionärid — 2 EUR 
Põhikooli õpilane — 1EUR 
Kuni 8 aasta vanused lapsed, puudega lapsed ja 
sügava puudega inimesed koos saatjaga — tasuta 

*Ratastoolidega inimestele võimalusi pole 
 
Perepilet — 5 EUR 
Täispilet Kultuurikeskusse — 1 EUR 
Giid muuseumis grupile kuni 15 in. — 10 EUR/t 
Giid muuseumis grupile al. 16 in. — 30 EUR/t  
Linna ekskursioon — 30 EUR/tund 
Lasteprogramm — 1 EUR/ inimene 
Töötuba — 1–10 EUR/inimene (sõltub valikust) 
Sillamäe otsingumäng — 3 EUR/mäng  
(ühte mängu saab mitmekesi mängida) 

 
PAKKUMISED 

Bussiekskursioon (transport on tellija poolt!) 
Sillamäe linna arhitektuur: minevik ja tänapäev. 
1–1,5 tundi.  

Hübriidekskursioon (transport on tellija poolt!) 
Teekond nimetu külast salastatud linnani: 13. saj. 
nimetu külast ja kaubateest kaotatud nõukogude 
paradiisini (ca 2 tundi; 60 eurot).  

Jalamarsruudid 
1. Salapärane Sillamäe: Linna asutamise 
ajalugu ning stalini aja arhitektuuri omapära (ca 
1–1,5 tundi, 30 EUR, Kultuuripalee 
külastamisega 45 EUR)TURISTIDE LEMMIK! 
2. See imekena kuurort...: Linna ajalugu 
kuroordiasulast Sillamäe ülesehitamiseni 
nõukogude ajal (ca 1–1,5; 45 EUR)  
3. Ajastute silladUUS!: jalutuskäik giidiga nii 
ruumis kui ajas äsja valminud rannapromenaadil. 
(ca 1 tund, 30 EUR). 

Jalutuskäigud giidigaUUS! — Temaatilised 
lühiekskursioonid väiksematele gruppidele  
(kuni 10 in. ca 30–45 min, 10 EUR) 
Nõukogudeaegne arhitektuur (Mere pst) 
Suvitajate ajastu Sillamäel (Kajaka tn) 
Mõisad Sillamäel (Ranna+Sõtke tn) 
Postitõllaga läbi Sillamäe (Kesk tn) 

Otsingumängud 
Aktiivsed turistid ning noored saavad meie linna 
ajaloo ja arhitektuuriga iseseisvalt seigeldes 
tutvuda! 

Vernanda (PARIM IDA-VIRU UUS SEIKLUS 
2017, R.Baskini filmi “Vernanda” põhjal. 

Salastatud linna eesrindlane viib nutiseadmega 
läbi linna ja tutvustab nõukogudeaegse 
Sillamäega  
Mängida saab nii üksi kui ka mitmekesi, võib 
korraldada võistlusi. 

 
 

PROMENEERI KOOS SILLAMÄE 
MUUSEUMIGA! 



PROGRAMMID LASTELE 

 
Külas muinasjutul — muuseumitunnis saab 
diafilmi vaadata ning muinasjutus esinevaid 
esemeid näha ja katsuda, mängida ja meisterdada 
(Köögikata mureve,ee, Pese-Ennast-Save,ee, Kirju 
Kanave, Muinasjutt kalamehest ja kalakesestve, 
Bagaažve, Lumehelbekeve).  
Operaator Kõpsiga kiviriigis seigeldes: 
programm võimaldab tutvuda multifilmi 
tegelaste abil kivimitega, uurida neid ning 
mänguvormis kinnitada saadud teadmisi. 

Minecraft Sillamäe Muuseumis: Tund kivimite 
tekkimisest ja omadustest, saab proovida end 
Minecraft’i tegelaste rollis reaalmaailmas.  

Jääaeg: rahnude ränd. Tund mängude ja 
meistritoaga rändrahnude tekkimisest ja 
pärituolust, kohalike rändrahnude liikidest. 
Võimalik jätkata programmiga Vaivara 
Sinimägede muuseumis.  
Ühisprogrammi puhul kehtib soodushind! 

Asjade lugu. Muuseumitunnid eksponaatidest: 
Härra Triikraud, Muinasjutuline vokk, Sulest 

arvutini, Võluv ekraan, Telefon, Samovar, 
Raamat, Raadio, Raha, Nukk jmt. 

Piraatide seiklus Salastatud linna abajasUUS!  
Giidi saatel spetsiaalselt lastele välja töötatud 
ekskursioon rannapromenaadil aardejahi ja 
erinevate tegevustega. Mõeldud lastega peredele 
ja gruppidele. Võib tellida ka sünnipäevaks. 
Hind alates 30 EUR. 
 

 
 
 
 

www.sillamae-muuseum.ee 
+372 39 72425 

muuseumsm@gmail.com 

 

 
Pikka aega ei olnud Sillamäed märgitud kaarti-
dele ja linna sisse sai ainult erilubade alusel. 
Täna on Sillamäe sõbralik koht ja avatud 
kõikidele, kuid siiamaani on ümbritsetud 
müütidega. Sillamäe Muuseum kergitabki 
saladuseloori!  
Eelregistreerimisel pakub muuseum nii lastele 
kui ka täiskasvanuile ekskursioone muuseumis ja 
linnas, otsingumänge, temaatilisi programme ja 
töötube vene, eesti ning inglise keeles. 

 
MIDA VAADATA 

 Eskpositisioonid muuseumi peahoones 

 

Kajaka 17a: T-R 10:00-18:00, L 10:00-
16:00, Puhkepäevad — P, E 


