


Suvi sobib suurepäraselt perega koos veetmi-
seks. Üheks parimaks ajaveetmise viisiks on rei-
simine. Uued kohad ja näod, kogemused, hõrguti-
sed – kõige selle jagamine liidab meid.

Kuidas iseloomustada perekonda? Pühendumine, 
hea suhtlemine, teineteise väärtustamine ja tähe-
lepanemine.

Pärast 15-aastast teekonda Via Hanseaticaga 
võin ausalt öelda, et Via Hanseaticast on saanud 
minu perekond, mida saab vägagi iseloomustada 
eeltooduga. Sel suvel vallutab meie Via Hanseatica 
perekond veel ühe tipu. Oleme oma marsruudile 
lisanud ilusad ja huvitavad Plus piirkonnad ning 
saame nüüd pakkuda oma külastajatele paremaid 
kogemusi, olgu see siis reisi planeerides või Via 
Hanseaticat külastades.

Me oleme pidanud liiga kaua kodus istuma. On 
aeg uuesti teele asuda ning Via Hanseatical saame 
me tagada, et see toimub turvaliselt, kõiki posi-
tiivseid elamusi hoides. Meie loodus, kultuur ja 
inimesed ootavad külastajaid.

Pole tähtis, kes sa oled või kust sa tuled: rei-
sikorraldaja, turismiettevõtja või lihtsalt meie küla-
line – tule ise ja kutsu teisi. Suurepärased los-
sid, maalilised talumajad, positiivselt intrigeerivad 
muuseumid, varjatud looduspärlid - Via Hansea-
tical on need kõik olemas.

Ilusat suve koos perega!

Sille Talvet-Unt



Eestis laiub Via Hanseatica marsruut läbi Valga-, 
Tartu, Jõgeva- ja Ida-Virumaa. Plus projektiga laienda-
sime marsruuti nii, et külastajal oleks veelgi rohkem 
valikuid: kaasatud on mitmeid põnevaid paiku nii 
Viljandimaalt kui Lääne-Virumaalt ja muidugi pluss-
marsruut, mis Pihkva poole jääb, ei unusta ka Võru- ja 
Põlvamaa lahedaid kohti. Kokku on Eestis aktiivseid 
kaasa löövaid ettevõtjaid 152. Infosüsteemis ja rei-
siplaneerijas koos avalike vaatamisväärsustega, aga 
pea 300.  

Tehtud sai kahe aasta jooksul päris palju. Elvas 
õppisime koos sotsiaalmeedia turunduse nippe ja 
Ida-Virumaal saime koos mõelda läbi tootearenduse 
põhitõed. Ühisel koolitusel osalesime Gattšinas, ning 
teisel korral kohtusime veebis. Toimus tootetutvus-
tusreis reisikorraldajatele ning eraldi pressireis ajakir-
janikele ja suunamudijatele. Pereblogijad sõitsid läbi 
Via Hanseatica Eesti alasid ning jäid väga rahule. Ühi-
se õppereisi, kus tutvusime Via Hanseatica avastama-
ta pärlitega, lõpetasime aga ühisel seminaril Narvas, 
kus saime põgusalt tervitada videosilla vahendusel 
ka Venemaa partnereid. 

Via Hanseatica Plus Eestis



Ehkki möödunud aastad ei olnud kellelegi kerged, 
saime Via Hanseaticale lisandunud piirkondade 
abil võimaluse kogeda uusi arenguvõimalusi, 
tutvuda uute vaatamisväärsustega ja hämmastavate 
inimestega. Meil on tõsiselt hea meel, et Pihkva ja 
Viiburi linnad meiega ühte paati hüppasid! Tänu 
sellele said 1700 delegaati 86-st Hansa Liidu linnast 
võimaluse olla meie külalisteks Rahvusvahelistel 
hansapäevadel Pihkvas. Saavutasime nende 
kahe aasta jooksul palju - paigaldasime 14 viita, 
trükkisime üle 8000 trükise (voldikud, kalendrid 
jm) ja mitmeid erinevaid suveniire. Lisaks tegime 
neljandas projektiperioodis 3D tuurid kolmele 
Venemaa vaatamisväärsusele: Pihkva vanalinn, 
Viiburi loss ja Sestroreski raba looduskaitsealale. Oma 
reisi planeerivad turistid saavad nüüd teha väikese 
tutvumisreisi suumides suuremaks ja väiksemaks 
erinevate vaatamisväärsuste visuaale. 

Samal ajal on promo-blogijate tuuril osalenud 
vene blogijad kirjutanud 57 postitust ja üle 100 
story, mis on jõudnud enam kui kahesaja tuhande 
inimeseni. Samuti avaldasime mitmeid artikleid 

Via Hanseatica Plus Venamaal



reisiajakirjades ja tegime reklaamklipi VHPlus, et innustada tulevasi rändureid Via Hanseatica teekonda alustama. 
Viimaste aastate jooksul ühines Via Hanseaticaga enam kui 170 ettevõtjat ja oleme ülimalt uhked, et nad meiega 
on. Korraldasime üheskoos mitmeid koolitusi, õppekäike, kampaaniaid ja seminare nii Gatšinas, Kronshtadtis 
kui ka Viiburis. Näiteks toimus viimases meie hiljutine “Tuleviku turismi töötuba”, kus tõime füüsiliselt kokku 
Venemaa osalejad (linnavalitsuste, infokeskuste ja turismifirmade esindajad ning turismiettevõtjad) ning 
ühendasime Zoomi kaudu töötuppa meie partnerid Eestist ja Lätist. Me oleme tänulikud, et meil on võimalus 
nendel väljakutsuvatel aegadel siiski ühendust hoida!



Via Hanseatica Plus projekti raames valmisid 
vahvad suveniirid ja väga head turundusmaterjalid. 
Meie reisijuht-kaart on hea abimees kogu reisi 
vältel - selle abil saab nii orienteeruda kui ka leida 
kiirelt infot top sihtkohtade ja objektide kohta. 
Reisijuht, mis ilmus raamatuna, on hea abimees 
oma järgmise vahva reisi planeerimiseks. Suveniirid 
on mõeldud kingitusteks koostööpartneritele ning 
ka auhindadeks erinevates kampaaniates. 

Termotassid ja istumisaluseid on hea kasutada 
matkates. Kohvitassid, märkmikud ja vahvad 
kleebised, aitavad aga Via Hanseatical silma paista ka 
laiemalt. 

Suveniirid ja trükised



Üks kõige olulisemaid ja suuremaid tegevusi oli Via Hanseatica reisiplaneerija kaasajastamine. Leidsime koos 
Tartu Linnavalitsusega selle teostamiseks kõige efektiivsemana ArcGIS kaardirakenduse ning alates 1. juunist 
2021 on reisiplaneerija uuenenud ning valmis kasutamiseks. 

Uus planeerija annab ülevaate Via Hanseatica ettevõtjatest ning vaatamisväärsustest ning on suurepärane 
abimees kui soovite enda reisi ise ette planeerida. Loomulikult on see hea töövahend ka reisikorraldajatele, kelle 
jaoks on samuti mugav, kui kõik vajalik info on ühes kohas olemas. Lisaks kaardile, täiendasime uues planeerijas 
funktsionaalsusi nii, et eraldi saab vaadata meie objekte ka listivaates. Planeerija on kasutatav nii arvutis kui ka 
mobiilsetes seadmetes. Leiate selle: travel.viahanseatica.info. 

Via Hanseatica uus reisiplaneerija



Helen Kalberg

Tartu linna turundusjuht, 
juhtpartneri esindaja

«Via Hanseatica Plus projekti väga suureks 
väärtuseks pean head koostööd Vene poole 
partneritega. Projekt on võimaldanud partneritel 
üksteist paremini tundma õppida ja koostöösuhted 
on selle tõttu oluliselt arenenud. See annab lootust, 
et piiriülese koostööna on ka tulevikus võimalik väga 
suuri asju teha.»

Mida meie partnerid ja ettevõtjad Via 
Hanseaticast mõtlevad?

Kairi Ustav

Eesti Rahva Muuseum, turundusjuht

«Via Hanseatica ja VH Plus projektis osalemine 
on laiendanud minu silmaringi ning meil on aastate 
jooksul välja kujunenud turismiettevõtjatest 
koostööpartnerite võrgustik. Seminaride ja koolituste 
käigus olen tutvunud toredate inimestega ja 
huvitavate paikadega Eestis ja Venemaal. Öeldakse, 
kui tahad minna kiiresti, mine üksi; kui tahad minna 
kaugele, tee koostööd. Via Hanseatica ristturundus 
on aidanud tõsta atraktsioonide tuntust ning 
lihtsustanud inimeste reisimist sel marsruudil. Mul 
on hea meel, et VH pöörab aina rohkem tähelepanu 
loodustsäästva ja jätkusuutliku turismi arengule. 
Ülemaailmne tervisekriis ja sellega kaasnenud 
reisipiirangud on kestnud juba rohkem kui aasta, kuid 
õhus on märke, et paremad ajad on peagi saabumas. 
Loodetavasti saame suvel jälle naabreid külastada 
ning Via Hanseatica marsruudil reisib rohkelt turiste! 
Mul on aga plaanis osaleda Venemaa esimesel 
Ironmanil Peterburis 1. аugustil. Kohtumiseni!»



Dmitry Shilov

Blogija Peterburist

«Via Hanseatica Plus marsruut avab isegi alles algajale reisijale täiesti uusi võimalusi avastamaks piirkonda, 
kus pole iialgi varem käidud. Aitäh selle vahva reisi korraldamise eest  ja võimaluse eest näha Pihkva piirkonda 
täiesti uue nurga alt.»

Kiryakova Velta

Blogija Peterburist

«Aitäh Via Hanseatica Eesti, Läti ja Venemaa ja Pihkva Linnavalitsus selle imelise reisi korraldamise eest. Meie 
tuuril osalejad saavad kokku pandud ja ise läbitud marsruuti Pihkva-Irboska-Petseri kasutada ära, et kogeda uusi 
põnevaid puhkuseid!!»

Anna Tverdokhlebova

St. Petersburg Travel Shop juht

«On väga oluline, et piirkondi turundatakse 
läbi edukate ja huvitavate brändide, mida saab 
ühendada nii ajaloo, maitseelamuste ja mille 
iganes muuga või lausa kombinatsioonina kõigest. 
Via Hanseatica ei ole vaid ühe piirkonna jaoks, 
see on rahvusvaheline ja piirkondadeülene, mis 
muudab brandi veelgi märkimisväärsemaks. Ühe 
koha või riigi külastusele järgnevad järgmise 
koha või riigi külastused - või siis nende kõikide 
külastamine. Ettevõtmine annab informatsiooni 
potentsiaalsetele külastajatele ja seda nii marsruudi, 
turismiobjektide kui ka infrastruktuuride kohta. See 
aitab nii turiste kui ka ettevõtteid ja seetõttu tuleb 
kindlasti Via Hanseaticat edasi arendada, kaasates 
veelgi rohkem kohalikke tootjaid, väiketalusid, 
muuseume ja reisikorraldajaid - ühesõnaga kõiki 
huvilisi ja kõiki, kes saavad selle veelgi põnevamaks, 
mitmekülgsemaks ja tahetumaks muuta.»



Svetlana Bochkareva 

Restoran “U Borkharda”, 

Viiburi

«Meie jaoks avas selles projektis kaasa löömine uued 
võimalused restorani arendamiseks. See pole olnud pelgalt 
kogemuste vahetamine teiste partneritega, vaid võimalus vaadata 
iseennast uue pilguga ja turistide ligimeelitamiseks. Hansa teema 
on Viiburiga tihedalt seotud, kuigi Viiburi ametlikult ei olnud Hansa 
Liidu liige. 

Oleme püüdnud siiski rõhutada kohalikku hansavaimu ja seda 
nii oma interjööris kui ka menüüs. Hoone, kus meie restoran asub 
nn Rootsi-Viiburi territooriumil. 17. Sajandil asus siin kohaliku 
eduka ettevõtja Antony Borchardi valdus. 

Ta pidas õllekeldrit, kus kauplejatele meeldis koguneda ja 
kaubanduse üle arutleda. Teades oma minevikku, püüame olla 
nende väärilised järeletulijad. Oleme uhked Via Hanseatica Plus 
liikmed.»



EESTIS

Kui soovite olla Via Hanseatica tegevustesse 
kaasatud, siis kontakteeruge enda piirkonna 
turismiklastriga. 

Lõuna-Eestis saate kirjutada 

viahanseatica@visittartu.com ning Ida-Virumaal 
info@ivek.ee.  

LÄTIS

Võta ühendust Vidzeme 
planeerimisorganisatsiooniga: 
vidzeme@vidzeme.lv. 

Soovid liituda Via Hanseaticaga?

VENEMAAL 

Võtke ühendust oma piirkonna esindajaga Via 
Hanseatical. 

Leningradi regioon: lentravel@mail.ru

Pihkva: pskov.tourism@mail.ru

Peterburi: olga.iakimenko@yandex.ru

Viiburi: vyborg.lentravel@gmail.com



Via Hanseatica Plus tegevusi rahastab Eesti-Vene piiriülese Koostöö programm 
2014-2020. Projekti täisnimi on Via Hanseatica laiendamine, võrgustiku 
tugevdamine ja nutikas turundamine.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 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.
Antud väljaanne valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-
2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SF 
Mineral ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese 
koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu 
seisukohti.

www.viahanseatica.info

Peterburi Riiklik Geoloogilise Ühtsuse Ettevõte 
«Spetsialiseeritud firma» Mineral» (SF Mineral) 

199106 Peterburi, Detskaya st., 26, 
sc-mineral.ru, mineral@scmin.spb.ru


