uudiskiri
Kevad-suvi 2013
Me kõik oleme kuulnud J. R. R. Tolkieni kääbiku-lugudest – kes rohkem,
kes vähem. Kääbikud hindavad head toitu ja lustakat tantsu, olles põllupidajate ja mitte eriti seikluslikena mitte just erilised kangelastüübid. Mõni
neist sai siiski Tolkieni lugude võtmetegelaseks. Miks? Sest Frodo, Samwise,
Peregrin ja Meriadoc otsustasid koos täita võimatuna tunduva ülesande −
võita Sauronit. Ja nad olid tänu oma tugevusele ja toetavale sõbrakäele
edukad.
Via Hanseatica kui hea ja toimiva turismitoote ülesehitamine on väljakutse
hoolimata kõigist väärtustest, mis meil on. Meil on vaja meie oma Frodosid
ja Samwise’e. Meil on vaja oma inimeste tahet, kujutlusvõimet, lõbusust
ja pingsat tööd.

Via Hanseatica projekti
üldkoordinaator Sille Talvet
Foto: erakogu

Viimase aasta jooksul olen näinud seda meie Via Hanseatica võrgustiku
teenusepakkujate ja turismiekspertide seas. Koolitused ja kohtumised on
andnud võimaluse üksteist tundma õppida ning saada sellisteks sõpradeks,
kes alati ulatavad üksteisele oma toetava käe. Seega ei tohiks meil olla
mingeid takistusi oma eesmärkide saavutamisel.
Suur tänu meie Frododele, Samwise’idele, Peregrinidele ja Meriadocidele!

Headest kavatsustest väljapaistva tööni
Via Hanseatica esimene uudiskiri rääkis põhiliselt meie ideedest ja plaanidest.
Nüüd on aeg tutvustada teile juba tehtut.
Kevadhooajal algasid kõigis Via Hanseatica piirkondades − Eesti, Lätis ja Venemaal – koolitused
turismiteenuste pakkujatele, et suurendada asjaosaliste teadlikkust Via Hanseaticast ja uutest võimalustest turismitoodete arendamisel ning luua
sidemeid ettevõtjate vahel. On ju eduka regionaalse
turismiarenduse osa ennekõike turismispetsialistide
ja ettevõtjate tihe võrgustik.

Turistidele üldjuhul meeldib aktiivselt osaleda ja
kogeda kõike oma nahal. Via Hanseatica turismimarsruut on üsna laiahaardeline ja mitmekesine,
aga mitte veel päris hästi tuntud. Iga külaline peaks
siit leidma endale sobiva tegevuse. Praegu külastab
Via Hanseatica regioone ainult 5% turistidest, sh
siseturistidest, mis tähendab, et võimalus kasvada
on väga suur.
Samal ajal koolitustega töötab projekti meeskond
Via Hanseatica infrastruktuuri arendamise, veebilehe uuendamise, mobiilirakenduse loomise, näidismarsruutide ja reisijuhi koostamise nimel.

Turismiettevõtjate koolitus Valmieras Lätis Foto: Anita Savoņi-Vaido

Me oleme uhked, et asume Via Hanseatica turismimarsruudil, mis ühendab mitut riiki Peterburist
Venemaal kuni Riiani Lätis. Uudiskirja üks eesmärk on tutvustada Via Hanseatical asuvaid põnevamaid teenuseid ja vaatamisväärsusi. Osa neist on nüüd teie ees. Head reisi!

Tartu Ülikooli varakamber
Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis asuvas varakambris
eksponeeritakse valikut ülikooli väärtuslikematest varadest. Sealt leiab seni harva eksponeeritud või lausa
esimest korda välja toodud haruldusi, mis räägivad
ülikooli ideest ja vaimust.

Üks Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi aaretest, Eesti
Foto: Tartu Ülikooli ajaloo muuseum

Varakambris on näha vaid originaalesemed või tänu
oma väärikale legendile originaali staatusega võrdsustatud esemed. Paljude teiste harulduste kõrval on
näiteks võimalik tutvuda ainsate säilinud detailidega
Rootsi kuninga Gustav II Adolfi originaalmonumendist, Vene keiser Aleksander I allkirja kandva ülikooli
asutamisdokumendiga ja Aleksander Puškini surimaskiga. Igal hoolikalt valitud esemel selles ruumis
on oma ainukordne lugu. Vaatamisväärsus on aga
ka näitusesaal ise oma kuldse lae ja põrandaga ning
tõelisele varakambrile omase salapäraga. Varakambri
külastamiseks on võimalik tellida giidiga ekskursioone.

Valmieras saab nüüd tuuritada Koiva praamiga
Valmiera peatänav, st Koiva jõgi voolab mööda maalilist orgu, kus avanevad imetlusväärsed vaated linnale.
Koiva praam järgib jõe voolu ning selgitab sõitjatele
Koiva tähendust ja tähtsust Valmiera linna loomisel
ja arengus. Tegemist on suurepärase meelelahutusega
nii perede kui ka individuaalreisijate jaoks.
Seiklus algab Valmiera vanalinna sadamast ja lõpeb
samas kohas. Koiva praam lahkub sadamast vastavalt
ajakavale. Reis kestab 30–40 minutit. Teenust on võimalik kasutada maist kuni sügiseni ilusa ilma korral.
Pardale mahub korraga kuni 30 inimest.
Koiva praam ehitati Eži tehases ning seda saab kasutada erinevatel eesmärkidel, põhiliselt siiski ekskursioonideks ja lõbusõitudeks. Pardal ootab teid alati
atraktiivne kapten, kes suurepärase giidina muudab
ekskursiooni unustamatuks ja põnevaks.
http://visit.valmiera.lv/en/categories-en/
party-venues/valmiera-town/
tour-gauja-trolley-valmiera

NB! Tartu Ülikooli (TÜ) muuseumides kehtib ühispilet, millega saab külastada TÜ botaanikaaeda, TÜ
loodusmuuseumi, vana anatoomikumi, TÜ ajaloo
muuseumit, toomkiriku torne, Tartu tähetorni ja TÜ
kunstimuuseumi. www.ut.ee/muuseumid

Sangaste Rukkiküla
Sangaste Rukkiküla on küngaste ja viljapõldude vahel
asuv väike kaunite majade ja aedadega külake, kus
üksmeeles ja sõbralikkuses tutvustatakse laiast ilmast
pärit külalistele Sangaste lossi, rukkikrahvi ja Sangaste
rukki lugu, ehedat loodust ja kohalikku elu.

Vendade Grimmide muinasjutt
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” on päriselt olemas!
See asub kõige ootamatumas kohas – Šadõritsõ külas
Leningradi regioonis. Muinasjutufantaasiad ja vanade
aegade hõng, Põhjamaa karge loodus ja kohalike soojendav külalislahkus tervitab teid kohas, kus maapind
mäletab veel Novgorodi vürst Olegi.
Nii mõnetunnise ekskursiooni kui ka pikema kohalviibimise jooksul on võimalik tunnetada koha unikaalsust
–jalutusradade ja tiikidega, rohelusse mattuvas kaunis
miniatuurses loomaaias võib kohata muinasjuttudest
pärit põnevaid linde ja loomi: jõuluvana põhjapõtru,
kauneid paabulinde Araabia muinasjuttudest jt. Siin
saab nautida unustamatuid vaateid põldudele, metsale
ja XVIII sajandist pärit kaunile pargile.

Sangaste rukkiküla, Eesti Foto: erakogu

Lumivalgekese farm, Venemaa
Foto: Lumivalgekese farm

Koiva praam, Läti Foto: erakogu

Ringi reisides kasutage juhust ja piiluge küla igapäevaellu: kaunis loss, armas kirik, vanad talukohad ja
õunaaiad ning sõbralikud kohalikud on midagi, mille
pärast tasub kauemaks jääda. Saate osaleda põnevatel
maastiku-loodussafaritel, teha lõkkel süüa ja kuulata
jahimehelugusid, panna end proovile erinevatel matkadel, kus kasutatakse kas räätsasid, tõukerattaid või
-kelke, kanuusid või jalgrattaid. Teile pakutakse maitsta koduleiba, rukkikalja, koduõlut ja rukkiga seotud
toite. Külas on nii palju erinevaid saunu, et saab teha
kasvõi terve saunamaratoni! Majutusvõimalusi leidub
luksuslikust lossihotellist armsate kodumajutusteni.
Külaskäigust ja perega koos veedetud ajast saate kauni
mälestuse kauni looduse taustal mõnusa fotosessiooni
abil.
Tere tulemast Sangastesse!
www.sangasterukkikyla.eu

http://www.flora-fauna.biz
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Aleksandr Puškini lapsehoidja majamuuseum Kobrino külas
Via Hanseatica kevadkoolituste edukas algus Venemaal

Aleksandr Puškini lapsehoidja maja on ainus muuseum maailmas, mis on pühendatud selle suure
vene poeedi lapsehoidjale. Arina Rodionovnal oli
suur mõju Aleksandr Sergejevitš Puškini haridusele
ja tööle. Majake, kus muuseum asub, kingiti Arina
Rodionovnale 1795. aastal tunnustusena hea töö eest.
Omaaegsetest materjalidest ehitatud ja originaalesemetega hoone esindab autentset 18.–19. sajandi
talupojaelamut.
Halli sisenedes satute justkui muinasjuttu: külastajate
tähelepanu püüavad oksad, mille külge on riputatud
kuivatatud lilled ja taimed, samuti on näha vanad
esemed, näiteks kirst, töö- ja sõiduriistad. Ületades
kõrge lävepaku, sisenete kambrisse, millest neljandiku võtab enda alla suur vene ahi. Seinal ripuvad
punane kleit ja valge jakk – talupoja naise pühapäevariietus. Kõrval on kott, mille kohta räägitakse, et
see on Arina Rodionovna oma.

Via Hanseatica projekti üks olulisematest tegevustest on tootearendus.
See hõlmab koolitusi Eesti (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa ja
Valgamaa), Läti (Vidzeme regiooni) ja Venemaa (Leningradi oblasti)
turismiasjalistele. Koolituste eesmärk on suurendada turismiteenuste
atraktiivsust ja kvaliteeti, inspireerida ettevõtjaid, kaasata neid Via
Hanseatica arendamisse ning luua sõbralik Via Hanseatica ettevõtjate
võrgustik. Lugege ja vaadake, kuidas esimesed koolitused on õnnestunud!
Arina Rodionova tuba Aleksandr Puškini
lapsehoidja majamuuseumis, Venemaa
Foto: Puškini lapsehoidja majamuuseum

Kevadel 2013 korraldati Venemaal
kaks koolitust.
• 18.–19. märtsil toimus Ivangorodis (Venemaa) ja
Narvas (Eesti) Via Hanseatica koolituste tsükli
esimene moodul Vene turismiasjalistele. Koolitusel tutvustati Via Hanseatica ideed, ajalugu ja
turismisüsteeme.

Strenči Psühhoneuroloogia Haigla muuseum
Erakordne ja intrigeeriv koht on Strenči Psühhoneuroloogia Haigla muuseum, mis sai alguse 2011. aastal
haigla esimese direktori ja arsti Alberts Bersi majast.
Muuseum loodi sihiga tunnustada haigla pikka ajalugu ja tähtsust Strenči ajaloos.
Haigla ehitus algas 1903. ja lõppes 1907. aastal. Tol
ajal oli see üks moodsamaid vaimse tervise kliinikuid
Euroopas. Kompleks koosnes mitmest paviljonitüüpi
ehitisest – nii patsientidele mõeldud kui ka majandushoonetest. Hooneid ümbritseb harmooniline park.
Unikaalne tööstuspärand on 35 m kõrge korsten-veetorn, millesarnaseid Lätis rohkem ei leidu.

Strenči Psühhoneuroloogia Haiga muuseum, Läti
Foto: Baiba Leite
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Muuseumis saab giidi juhatusel külastada nii püsinäitusi kui ka muid väljapanekuid ning vajaduse
korral lasta ennastki kontrollida .
Aadress: Valka tn 1a–1, Strenči, Läti LV4730.
Teatage külastusest ette tel +371 6473 1340.

• 15.–16. aprillil toimus Viritskije Tarkhanis (Gattšina rajoon) teine koolitusmoodul, mille teema oli
tootearendus ja pakettide loomine.
Koolitusel osalejad Narva linnuses
Foto: Olga Yakimenko

Koolitusel osales kokku umbes 70 inimest turismiga tegelevatest Leningradi oblasti haldusasutustest,
omavalitsusest, turismiinfokeskustest, arenduskeskustest, muuseumidest, majutusettevõtetest, meediaettevõtetest jm.
Täname kõiki osalejaid, koostöö- ja projektipartnereid ning eksperte nii jõulise, elava ja eduka alguse
eest! Oleme tänulikud oma Eesti partneritele aktiivse osalemise ja abi eest seminari organiseerimisel,
hotellile Inger ja Viritskije Tarkhani külalistemajale
külalislahkuse ja hea teeninduse eest. Täname ka

Jõhvi turismiinfokeskust ja Narva külastuskeskust
abi eest teenuste korraldamisel, Narva kindlust unustamatu õhtusöögi ja teatraliseeritud giidituuri eest
mööda hämarat ja põnevat kindlust ning helilooja
Isaac Schwartzi majamuuseumi, Roždestveno mõisa, jaamaülema majamuuseumi, Aleksandr Puškini
lapsehoidja majamuuseumi ja Suida mõisa põnevate
ekskursioonide eest.
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Via Hanseatica koolitused Vidzemes (Läti)

Via Hanseatica Eesti osa on juba võrgustunud
Eestis algasid koolitused meeskonnakoolituste ja tugeva võrgustumisega. Kui esimesel koolitusel hoiti
end pisut tagasi (vt foto 1), siis teine koolitusmoodul
oli juba väga elav – kohvipauside ajal lausa tantsiti
(vt foto 2)! Heas õhkkonnas ja põnevates koolitustes
on „süüdi” BDA Consulting OÜ ning lektorid Ülle
Puustusmaa, Triin Vaaro, Karel Kulbin jt.

Õppematerjal tootearendusest Vidzemes külalistemajas Mazais Ansis Foto: Anita Savoņi-Vaido

Kevadhooajal toimus Via Hanseatica turismiteenusepakkujate koolituse viiest moodulist kolm. Koolitusteemad olid temaatilised turismimarsruudid,
turismikorraldus, brändimine, ürituste korraldamine
ja tootearendus. Koolitused tõid kokku 40 ettevõtjat
Valmierast, Cēsisest, Valkast, Siguldast ja Strenčist.

Koolitajad ei andnud mitte ainult teoreetilisi teadmisi, vaid jagasid ohtralt ka praktilisi näiteid ja nippe.
Teadmiste süvendamiseks korraldati külastus külalistemajja Mazais Ansis, Valmiera draamateatrisse,
Valmiera kultuurikeskusesse ja Kokmuiža kompleksi
Kocēnis.

Koolituse üks eesmärke oli luua turismiettevõtjate ja
-spetsialistide tugev võrgustik. Ühine tootearendus
ja tihe võrgustik on hea alus unikaalsete pakkumiste
loomisel, mis on kindlasti atraktiivsemad kui üksikpakkumised.

Koolitustest osavõtjate tagasiside oli positiivne: teemad olid kasulikud ja nüüdisaegsed, uued teadmised
aitasid vaadata asjadele teise pilguga ja proovida uusi
ideid, kuidas ahvatleda turiste. Ühiselt koolitustel
veedetud aeg arendas hästi koostööd.

Nagu projekti üldkoordinaator Sille Talvet märkis,
peaksid turismiettevõtjad suurema kasu saamiseks
lõimima oma teenuseid rohkem ühistesse toodetesse.
Projekti jooksul valmib ka kolm näidismarsruuti Via
Hanseatical kulgemiseks – see on hea võimalus saada kogemus ühiste toodete ja teenuste arendamisel.

Koolitused korraldasid Vidzeme Planning Region ja
arendusorganisatsioon Nocticus. Järgmised moodulid
toimuvad sügisel Cēsises ja Siguldas.

Osalejaid on 40, nende seast on üks kolmandik vaatamisväärsuste ja muuseumide ning teine kolmandik majutuse ja toitlustuse valdkonnast ning kolmas
kolmandik aktiivsete tegevuste pakkujate seast. Koolituste eel korraldati konkurss, et leida kõige koostööaltimad, omanäolisemad, välisturistisõbralikumad
ja kvaliteetsete teenustega ettevõtted.
Kvaliteet tähendab siinsel juhul vastavust valdkonnas
kehtivatele õigusaktidele, mitte ilmtingimata viie tärni olemasolu. Tsiteerides Via Hanseatica juhteksperti
Eda Veeroja: „Me oleme kvaliteetsed, kui oleme ausad
ja pakume seda, mida lubanud oleme”.

Eesti turismiettevõtjad koolitusel
Foto: Ülle Puustusmaa

Kokku toimus kevadel kolm koolitust:
• Via Hanseatica kontseptsioon, võrgustikel põhinevad turismitooted ja koostöö;
• ürituste korraldamine ja turundus;
• tootearendus ja pakettide loomine.
Sügisel on tulemas kaks koolitust:
• teenusedisain. Kuidas muuta tooted atraktiivsemaks?
• kommunikatsioon ja sotsiaalmeedia.

Eesti turismiettevõtjad koolitusel
Foto: Ülle Puustusmaa

Lisaks algavad sügisel koolitused giididele teemadel Via Hanseatica, koostöö, tootearendus, pakettide
loomine, programmimine, teenuse disain ja interaktiivsed võimalused giiditöös.
Koolitustel saab lisaks teoreetilistele teadmistele ohtralt uudiseid valdkonnas toimuvast, praktilisi näiteid
kogenud ekspertidelt, toimuvad ajurünnakud ideede
loomiseks ja arendamiseks, kogetakse ja analüüsitakse turismitooteid.

Koolitusel osalejad Valmiera Draamateatris Foto: Anita Savoņi-Vaido
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Suvi on tulemas! Põneva ja sisuka suve veetmiseks anname ideid ja
soovitusi, milliseid üritusi tasub külastada Via Hanseatica regioonis.
JUUNI
1.–6. juuni

Pilli- ja tantsupäevad, lastepäev Narva kindluses (Eesti) www.narvamuuseum.ee

5.–9. juuni

Narva päevad Ida-Virumaal (Eesti) www.narva.ee

7.–9. juuni

Valga/Valka linnafestival (Eesti-Läti) www.valga.ee

8. juuni

Puškini festival Gattšina rajoonis Gattšinas, Kobrinos, Võras ja Roždestvenos (Venemaa)

8. juuni

Emajõe bluusifestival Tartus (Eesti) www.tartu.ee

8.–9. juuni

Võrtsjärve kala- ja käsitöölaat (Eesti) www.vortsjarv.ee

15. juuni

Suveteatrite festival Sigulda lossis (Läti) www.sigulda.lv

21. juuni

Jaanipäev Jērcēnmuiža mõisas (Läti) www.strencunovads.lv

21. juuni

Cēsise kunstifestival Cēsis 2013 (Läti) www.tourism.cesis.lv

22.–23. juuni

Gattšina ajaloofestival Johannese päev
(Knights of the Priory) Gattšinas Prioratski pargis (Venemaa)

23. juuni

Pühajärve jaanituli Valgamaal (Eesti)

23. juuni

Avinurme tünnilaat Ida-Virumaal (Eesti) www.avinurme.ee

24.–28. juuni

Narva linnuse päevad Ida-Virumaal (Eesti) www.narva.ee

Muuseum Cēsises öösel, Läti Foto: Kaspars Kurcens

JUULI
6. juuli

Põltsamaa linna- ja lossipäev Jõgevamaal (Eesti) www.kultuurikeskus.eu

6. juuli

üritus Ivan Kupala Öö
Kingisepa rajoonis Bolšerutskojes (Venemaa)

6.–7. juuli

Öömuusika Gattšina Dvortsoviy pargis (Venemaa)

12.–14. juuli

Slaavi Valguse folkfestival ja
Veinifest Jõhvis Ida-Virumaal (Eesti)

19.–20. juuli

Lõuna-Eestis ralli www.rallyestonia.ee

19.–21. juuli

Tartu hansapäevad (Eesti) www.hansapaevad.ee

21. juuli

ajalooline esitlus „Field of the Glory. Zhabtse field”
Gattšinski rajoonis Tervolovo külas (Venemaa)

27. juuli

Cēsise linnafestival (Läti) www.cesis.lv

AUGUST

Keskajafestival Cēsise linnuses, Läti
Foto: Cēsise kultuuri- ja turismikeskus

2.–3. august

Leigo järvemuusikafestival Valgamaal (Eesti) www.leigo.ee

3. august

Kalevipoja kala- ja veefestival Kasepääl Jõgevamaal (Eesti) www.laadale.ee/kalevikala

2.–4. august

XXI rahvusvaheline ooperifestival Sigulda lossis (Läti)

5.–10. august

Tartu armastusfilmide festival tARTuFF (Eesti) www.tartuff.ee

8. august

Cēsise lossi 800. aastapäeva tähistamine keskaegse festivaliga (Läti) www.tourism.cesis.lv

10. august

Volosovo kartulifestival „Vivat, Potatoes!” Volossovo rajoonis Terpilitsi külas (Venemaa) www.tourism.cesis.lv

8.–11. august

Valmiera linna 730. aastapäeva tähistamine (Läti) www.valmiera.lv

9.–11. august

maastikuautode võistlus Nissani Klaperjaht Valgamaal (Eesti) www.klaperjaht.ee

9.–11. august

ajaloofestival „Narva lahing” Ida-Virumaal (Eesti) www.narvamuuseum.ee

16. august

Mütofest Kassinurmel Jõgevamaal (Eesti) www.mytofest.muinasmaa.ee

16.–18. august Valga militaarajaloofestival (Eesti) www.isamaalinemuuseum.ee
24. august

küüslaugufestival Jõgeval www.meelejahutaja.ee

31. august

Kallaste kala- ja sibulalaat Tartumaal (Eesti) www.kallaste.ee

31. august

muinastulede öö “Meri, muusika ja muinastuled” Toilas Ida-Virumaal (Eesti) www.toila.ee

