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ER48 Via Hanseatica laiendamine, võrgustiku tugevdamine ja nutikas turundus (Via
Hanseatica Plus) - rahastatud Eesti-Vene koostöö programmi 2014-2020 poolt.
Via Hanseatica on Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav rahvusvaheline turismimarsruut,
mis toob esile iga riigi ainulaadsed vaatamisväärsused, ajaloo, kultuuri, sündmused ja
maitseelamused. Kui algselt hõlmas marsruut ajaloolise hansatee osa Peterburist läbi
Tartu Riiani, siis nüüdseks on kaasatud pluss aladena ka Rakvere ja Viljandi Eestis ning
Viiburi ja Pihkva piirkonnad Venemaal. Eestis ja Lätis ühendab toidumarsruudina loodud Taste Hanseatica (Maitsev Hanseatica) enam kui 80 kohalikku tootjat ja pakkujat.
Rohkem infot turismimarsruudi kohta leiad www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus

Meil oli plaan Via Hanseaticat veidi
algsest marsruudist väljapoole laiendada, sest Via Hanseatical on nii toredad naabrid! Peterburist põhja pool
asuv Viiburi, üks Venemaa vanimaid
linnu Pihkva, kus korraldati ka 2019.
aastal rahvusvahelisi hansapäevi ning
võluvad Viljandi ja Rakvere Eestimaal,
mis on mõlemad kuulsad oma keskaegsete linnuste poolt. Alates 2019.
aastast kuuluvad need naabrid ise ka
Via Hanseatica kogukonda ja me kutsume neid pikendusi Via Hanseatica
Plus marsruutideks. Pluss - tähendab
suurepärast lisa meie reisidele. Sel
suvel enamus meist kaugele ei reisigi,
nii et on hea aeg uusi kohalikke marsruute avastada!
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Pihkva
Iidse kultuuriga Pihkva on tuntud kui Venemaa vaimne keskus. Linnale annavad erilise kuju ja haruldase võlu kremli arhitektuuriansambel, kaitsemüürid, valged kivikambrid ja iidsed kirikud, millest
mitmed on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Pihkva kaasaegses osas leiate kvaliteetsed majutusasutused, restoranid ja meelelahutuskeskused.
Pihkva regioonis, Petseris, on võimalik tunda tõelist vene vaimsust
ühes suurimas ja vanimas mungakloostris. Izborski ja Malskaya oru
puutumatud maastikud ja arhitektuurikompleksid pakuvad kosutavat puhkust ja hingematvaid vaateid. Piisavalt leiab piirkonnas ka
aktiivseid tegevusi ja seiklusi!

Rakvere
Armas väikelinn, mis ei jää Via
Hanseaticalt maha pöörates
eriti kaugele. Mäeveerel linna
kohal kõrguvas linnuses võib
leida end tagasi keskajas, seevastu moodne Aqva spaa toob
külastajad tagasi 21. sajandisse.
Kultuurikalendrit
kirgastavad
Rakvere teater ning traditsioonilised ööjooksud.
Lääne-Virumaa suurimat linna
avastades ei saa te mööda minna kaunist loodusest, mis seda
ümbritseb! Lahemaa rahvuspark
on Eesti suurim ja mõne arvates
ka kõige uhkeim rahvuspark Eestis oma audentse loodus- ja kultuurimaastikuga. See on ideaalne koht matkamiseks ja looduse
vaatlemiseks. Siit leiad kiviseid
ja liivaseid mererandu, maalilisi
rabasid, männi- ja kaljumetsi,
paekaldasse lõikavaid jõgesid,
samuti viimasest jääajast järele
jäänud ebatavalisi kivimeid ning
ka mitmeid metsloomi. Mitmed
vanad mõisahooned on taastatud oma algses hiilguses. Peatu
ja kogu uusi teadmisi!

www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus
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Viiburi
Ida ja Lääne piiril asuv Viiburi
on säilitanud siiani oma algse
põhjaeuroopaliku ilme. Linna ajaloolise keskuse moodustavad Viiburi loss ja selle
ümbruses asuvad hooned
ning peamisteks turismiatraktsioonideks on 13.–18.
sajandist pärinevad ainulaadsed sõjaväearhitektuuri mälestised, autentne keskaegse
atmosfääriga vanalinn ja imeline park Mon Repos.
Viiburi piirkond asub Venemaa ja Euroopa Liidu riike
ühendavate mere-, raud- ja
maanteede ristumiskohas.
Olulisteks läbivateks maanteedeks on Skandinaavia
maantee ja Saimaa kanal.
Viiburil on otsene rongiühendus Helsinki, Peterburi
ja Moskvaga ning Primorski,
Vysotski ja Viiburi sadamad
viivad läbi Soome lahe läänemeres Euroopa suurimate
sadamasihtkohtadeni.

Viljandi

Vaikne ja roheline väikelinn pluss aladel peidab endas endise
võimsa ordulinnuse varemeid, mida ümbritsevad kaunid vaated
Viljandi järvele. Külalisi rõõmustavad linna hubased kohvikud,
järveäärne matkarada, tenniseväljakuid, paadilaenutus ning supelrand. Kultuurielu rikastavad iga-aastane Eesti suurim folgipidu, teater Ugala ning mitmed väiksemad sündmused.
www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus

Pihkva-Tartu
Tartu ja Pihkva vahelise tee ääres on palju vahvaid
vaatamisväärsusi, mida avastada. Eesti poolelt
võite avastada Põlva ja Võru maakondi, mis on täis
mitmeid pere- ja loodusega seotud vaatamisväärsusi. Vene piiri ääres on setod säilitanud omanäolise kuningriigi, mida rõhutab nende kultuur, keel,
toit, rahvarõivad ja õigeusk.
Vene poolel võlub sind Petseri klooster, mis on Venemaa hingeline keskus. Samuti armud sa kindlasti
Malskaya oru ilusse ja ajaloolisesse ja legendidest
pakatavasse Izbiorski kindlusesse. Teel Pihkvasse
tasub peatuda linamuuseumis, retroautode muuseumis ning saad nautida kalapüüki või vaadata
jaanalinde. Venemaa maitsetest jäävad meelde
kindlasti pannkoogid, mesi ja juust.

Uued arendused Via Hanseatical

2019. aasta aprillist kuni 2021.
aasta märtsini arendvad kaheksa organisatsiooni Eestist ja Venemaalt Via Hanseatica turismimarsruuti Eesti-Vene Piiriülese
Koostöö Programmi vahendite abil.
Uute piirkondade kaasamine on
mõjunud innustavalt ka „vanadele“ Via Hanseatica võtmeobjektidele, sest kõik sihtkohad ja
paigad soovivad näidata oma
suurepäraseid vaatamisväärsusi.
Aktiivselt toimetatakse sotsiaalmeedia kanalites. Kuigi kriis tõi
sisse strateegilisi muudatusi on
nii Via Hanseatica Instagramis
kui ka Facebooki eri keelte lehtede postitustes tutvustatud marsruudi huviväärsusi ja sihtkohti.

Partnerid on olnud aktiivsed
mitmetel sündmustel, mis
hõlmavad otsest suhtlemist
potentsiaalsete külastajatega. Näiteks rahvusvahelised hansapäevad Pihkvas
2019. aasta juulis, kus Via
Hanseatica Plusil oli väljas
oma stend, 2019. aasta septembris paadifestival Viiburis ja 2020. aasta veebruaris
Tourest Tallinnas. Viimasel
oldi väljas projekti raames
käsitööna valminud stend.
Kontaktürituste
tarbeks
valmis ka turismimarsruudi
ja selle laienduste uus reisjuht-kaart, mida on võimalik
avastada viies keeles SIIN.
Kaarte on võimalik saada ka
marsruudile jäävatest turismiinfopunktidest.

Edukalt on kaasatud
Eesti, Vene ja Läti
turismiettevõtjaid
nii piirkondlikele kui
ka
rahvusvahelistele koolitustele ja
seminaridele. Koosviibimistel on suurepärane võimalus
luua uusi kontakte,
tugevdada marsruuti ning õppida uusi
oskusi, sh sotsiaalmeedia turunduse
osas.
Ettevõtjate
arvamused aitavad
kaasa Via Hanseatica turundusele ja
tootearendusele.
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6 peamist tegevust Via Hanseatica Plus
arendamisel 2020/2021
2020.a. kampaaniad pakuvad
ideid reisimiseks ja toovad välja
põnevaid kohti, mida külastada.
Ühtlasi saavad seda infot kasutada ka reisikorraldajad.

1

3D virtuaalsed tuurid - mõnd eriti
vinget objekti saab enne päris
külastust uudistada ka kodus: 3D
tuurid valmivad Rakvere linnusele,
Eesti Kaevandusmuuseumile, Eesti
Lennundusmuuseumile, Viiburi
linnusele, Ivangorodi linnusele ja
Pihkva Kremlile.

Veebipõhise reisiplaneerija uuendamine lehel travel.viahanseatica.info. Reisiplaneerija annab
hea võimaluse panna kokku just
enda huvidele vastav marsruut.
Ühe pere reisist ja soovitustest
Via Hanseatical saad lugeda raamatust “Unustamatud seiklused
Via Hanseatical”.

2

Turundusvideod. Turismimarsruuti tutvustavad videod annavad
hea ülevaate olulisematest kohtadest ja tegevustest.

4
3

Turismiviitade ja infotahvlite
paigaldus - paigaldatakse uusi
kultuuriviitu ja infotahvleid.
		

5

Temaatiliste marsruutide uuendamine reisiplaneerijas ja pluss
piirkonna marsruutide lisamine.
Reisi planeerimine muutub veelgi
lihtsamaks - saad valida enda
eelistustele sobivaid marsruute
teemadel:
Perega on vahva
Seikle looduses
Kultuurselt ja kohalikult!
Maitsev Hanseatica.

6

www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus
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Mida põnevat toimub?
Vaatamata meie riikide piirangutele toimub sel suvel mitmeid põnevaid ja omanäolisi
sündmusi nii Eestis, Lätis kui ka Venemaal. Kui soovid leida infot külastatava piirkonna
sündmuste kohta, tasub külastada kohalikke turismiportaale või sotsiaalmeediakanaleid.
Eestis

Venemaal

Kogu info Eestis toimuvate
sündmuste kohta leiate Eesti ametlikust turismiportaalist www.puhkaeestis.ee.
Kasuta filtreid, et leida kindla regiooni üritused. Kergelt
saab filtreerida nii Rakvere,
Viljandi, Ida-Virumaa kui
ka kõigi teiste Lõuna-Eesti
maakondade üritusi. Eesti
ametlik turismiinfosüsteemi uuendatakse pidevalt,
kuid igaks juhuks kontrolli
üle ka korraldaja kanalitest,
kas viimasel hetkel pole midagi muudetud.

Olukord on seal veidi hullem kui Eestis ja Lätis. Mõnedes
regioonides on piirangud väga karmid, kuid piirkonnad, kus
olukord on stabiliseerunud on plaanis korraldada ka mitmeid sündmusi. Kuni Venemaa piir pole liikumiseks avatud
ei saa me kahjuks neile külla minna. Kuid kui elate Venemaal, on teil võimalus leida infot erinevate piirkondade kanalitest.
Viiburi ja sealses regioonis toimuva kohta leiate infot:
www.vyborg-gid.ru, www.vyborg-info.ru, www.visitvbg.ru/afisha
or www.vk.com/vyborg_interesting
Kogu info Pihkva linna ja regiooni sündmuste kohta:
www.ps.pskovadmin.ru/tourism_/Tourist_event_calendar_
www. instagram.com/pskov.tourcbc
www.tourism.pskov.ru/docs/docs/2019/12/MEa33m.pdf
www.vk.com/pskov_2019
www.vk.com/pskovhoneyfest2019
www.vk.com/vevoda_shuiskiy_psk

Lätis
Eriolukord Lätis lõpetati 9. luunil, kuigi piiranguid on veel omajagu, on ka need muutunud
leebemaks. Alates 3. juulist ei pea enam Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja
Šveitsi Konföderatsiooni elanikud, kelle koduriigis on 100 000 elaniku kohta vähem kui 15
nakatunut, jääma Lätti sisendes 14-päevasesse karantiini. Reeglid ja pirangud täienevad
jooksvalt ja lisainfot leiate SIIT.
Infot Lätis toimuvate ürituste kohta leiad
www.latvia.travel/en/article/top-events-latvia
Kui tunned huvi Via Hanseatica turismimarsruudi vastu või soovid kaasa lüüa oma mõtetega selle arendamiseks, leiad kontaktid
meie kodulehelt
www. viahanseatica.info/via-hanseatica-plus/

www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus
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Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 eesmärk on
edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool
ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Rohkem infot turismimarsruudi kohta leiad www.viahanseatica.info/via-hanseatica-plus
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