


Vasara ir lieliski piemērota laika pavadīšanai 
kopā ar ģimeni.  Viens no labākajiem laika pavadī-
šanas veidiem kopā ir ceļošana. Jaunas vietas un 
sejas, pieredze, delikateses - dalīšanās ar visu, 
kas savieno un stiprina mūsu saites.

Kas raksturo ģimeni? Dziļa apņemšanās, laba 
komunikācija, viens otra novērtēšana un uzmanība.

Pēc 15 gadu ilgā ceļojuma ar Via Hanseatica 
varu no visas sirds teikt, ka tā ir kļuvusi par manu 
ģimeni.  Šovasar mūsu Via Hanseatica ģimene ie-
karo vēl vienu virsotni.  Esam veiksmīgi papil-
dinājuši savu maršrutu ar skaistiem un interesan-
tiem reģioniem Plus un varam saviem apmeklētājiem 
sniegt labāku pieredzi, vai nu plānošanas laikā, vai 
pašā apmeklējumā.

Mēs esam spiesti pārāk ilgi sēdēt mājās. Ir 
pienācis laiks atkal doties ārā, un Via Hansea-
tica vietas var nodrošināt, ka mēs to varam izdarīt 
droši, neapdraudot mūsu pozitīvo pieredzi. Mūsu 
daba, kultūra un cilvēki gaida apmeklētājus.

Nav svarīgi, kas jūs esat: ceļojumu aģents, 
tūrisma uzņēmējs vai vienkārši ceļotājs - ļaujiet 
iziet un uzaicināt citus.  Lieliskas pilis, gleznainas 
lauku mājas, pozitīvi intriģējoši muzeji, apslēpti 
dabas dārgakmeņi - Via Hanseatica ir viss.

 Jauku vasaru kopā ar ģimeni!

 Projekta koordinators
Sille Talvet-Unt



Igaunijas pusē Via Hanseatica izplatās caur Valgu, 
Tartu, Jēgevu un Austrumviru apriņķi. Ar Plus pro-
jektu mēs paplašinājām teritoriju, lai apmeklētājiem 
būtu vairāk iespēju: ir iesaistīti Vīlande, Rietumviru 
apriņķis un daži galvenie objekti ceļā uz Pleskavas 
plus maršrutu. Kopā mums ir 152 uzņēmēji no Igau-
nijas, taču kopā ar publiskām un dabas apskates 
vietām jaunajā ceļojumu plānotāju sistēmā ir vairāk 
nekā 300 apskates vietu no Igaunijas.

Divu gadu laikā tika paveikts daudz lielisku lietu: 
mēs kopā iemācījāmies sociālo mediju prasmes Elvā 
un viesu namā Voore, kā arī izstrādājām produktus 
Metaguse. Mums bija starptautiska darbnīca Gatči-
nā, un otro reizi mēs tikāmies tiešsaistē, lai izvei-
dotu ilgtspējīgu Via Hanseatica maršrutu. Ģimenes 
emuāru autore apmeklēja mūsu maršrutu Igaunijā, 
un viņiem tas patika. Mācību ekskursija, kurā mēs ie-
pazinām Via Hanseatica slēptos dārgumus, beidzās 
Narvā ar konferences noslēgumu un tiešsaistes vi-
deo apsveikumiem Krievijas partneriem.

Via Hanseatica Plus Igaunijā



Lai arī pēdējie gadi nevienam nav gājuši viegli, ar 
jaunajām teritorijām, kas pievienotas Via Hanseatica, 
mēs visi saņēmām iespēju izjust jaunas attīstības ie-
spējas, iepazīstināt ar vairāk apskates vietām un at-
rakcijām un iepazīties ar pārsteidzošiem jauniem cil-
vēkiem.  Un mēs esam patiesi priecīgi, ka Pleskavas 
un Viborgas pilsētas iekļuva projektā VHPlus!  Patei-
coties šai iespējai, 1700 delegāti no 86 Hanzas tirdz-
niecības līgas pilsētām varēja kļūt par mūsu viesiem 
un izbaudīt Starptautiskās Hanzas dienas Pleskavā.  
Šo gadu laikā mēs esam sasnieguši daudz - Krievijas 
pusē jau ir uzstādītas 14 objektu zīmes, vairāk nekā 
8000 drukas ražošanas materiālu (bukleti, kalendāri 
utt.), Kas izdrukāti, lai reklamētu VH projektu, kā arī 
dažāda veida suvenīri.  Turklāt 4. projekta laikā Krievi-
jas teritorijā ir izveidotas 3 virtuālas ekskursijas, kurās 
apskatāmi Via Hanseatica objekti, tostarp Pleskavas 
Kremlis, Viborgas pils un Sestroreckas purvs.  Tagad 
tūristi, kuri plāno savu ceļojumu, var virtuāli pastaigā-
ties, tuvinot un tālinot dažādu apskates vietu attēlu.

Tikmēr krievu emuāru autori, kas pievienojās pro-
mo emuāru autorei, ir uzrakstījuši 57 ierakstus un 
vairāk nekā 100 stāstus, kuru iznākuma aktivitāte sa-

Via Hanseatica Plus Krievijā



sniedza vairāk nekā 200 000 cilvēku auditoriju.  Mums bija arī vairāki raksti, kas publicēti ceļojumu žurnālos, un 
filmējām reklāmas videoklipu VHPlus, lai iedvesmotu mūsu nākotnes ceļotājus izlēkt uz Via Hanseatica ceļoju-
mu.  Pēdējo gadu laikā vairāk nekā 170 uzņēmēju kļuva par Via Hanseatica daļu, un mēs esam ļoti lepni par to, 
ka viņi ir uz kuģa.  Kopā mēs esam organizējuši vairākas apmācības, mācību vizītes, kampaņas un seminārus 
Gatčinā, Viborgā un Kronštatē.  Piemēram, mūsu nesenais seminārs Nākotnes tūrisms un nākotnes tūrisms noti-
ka Viborgā un pulcēja Krievijas dalībniekus (pilsētas pārvaldes, informācijas centru, tūrisma aģentūru, uzņēmēju 
pārstāvjus), kā arī caur Zoom savienoja mūs ar mūsu partneriem no Igaunijas un Latvijas.  - un mēs esam patei-
cīgi, ka mums šajos izaicinošajos laikos joprojām izdodas uzturēt sakarus!



Mēs esam izstrādājuši ļoti jaukus suvenīrus un 
arī labus mārketinga materiālus.  Ceļojuma karte ir 
labs palīgs ceļojuma laikā - jūs varat izmantot karti 
un iegūt informāciju arī par mūsu populārākajiem 
galamērķiem un apskates objektiem.  Ceļojumu 
ceļvedis ir informatīvāks un palīdz plānot nākamās 
brīnišķīgās brīvdienas.  Suvenīri, ko esam izgatavojuši, 
galvenokārt paredzēti sadarbības partneriem un arī 
dažādām balvām kampaņu laikā.  Mēs esam ražojuši 
jaukas termokrūzes karstajiem dzērieniem un 
sēdekļu paliktņus, kurus ir labi izmantot pārgājienos.  
Tika izgatavotas arī dažas jaukas kafijas krūzes un 
piezīmju grāmatiņas, un jauki uzlīmju komplekti 
plašākai sabiedrībai nes Via Hanseatica identitāti.

Iepazīstinām ar mūsu suvenīriem 
un brošūrām



Viena no vissvarīgākajām lietām bija atjaunot mūsu ceļojumu plānotāju.  Ar Tartu pilsētas valdības ĢIS 
speciālistiem mēs noskaidrojām, ka visefektīvāk ir ArcGIS izmantot kā datu pamatu un jaunais plānotājs 
lietotājiem ir pieejams kopš 2021. gada 1. jūnija.

Jaunais plānotājs sniedz lielisku pārskatu par mūsu ieinteresētajām personām un apskates vietām, un tas 
ir lielisks palīgs nākamo atvaļinājumu plānošanai mūsu maršrutos.  Protams, tas ir noderīgs rīks ceļojumu 
aģentūrām, visa informācija ir vienuviet, un tā ir ļoti ērta.  Papildus kartei mēs pievienojām dažas funkcijas, lai 
informāciju redzētu ne tikai kartes skatījumos, bet tagad ir iespējams izmantot arī objektu skatu.  Planner ir 
atsaucīgs, un to var izmantot gan datoros, gan viedtālruņos.  To var atrast vietnē travel.viahanseatica.info.

Travel planner



Helen Kalberg

Tartu City Government, Marketing Manager, Lead 
partner representative

«Es uzskatu, ka projekta lielā vērtība ir sadarbība 
ar Krievijas partneriem. Mums bija iespēja labāk 
iepazīties, un mūsu attiecības ir ievērojami attīstītas. 
Tas dod cerību, ka nākotnē var tikt paveiktas citas 
lieliskas lietas kā pārrobežu sadarbība»

Ko mūsu uzņēmēji, apmeklētāji domā par 
Via Hanseatica (aktivitātes)

Kairi Ustav

Estonian National Museum, 
Marketing manager

«Dalība Via Hanseatica aktivitātēs ir paplašinājusi 
manu redzesloku, un gadu gaitā esam izveidojuši 
partneru tīklu no tūrisma uzņēmumiem. Semināru 
un apmācību laikā esmu saticis jaukus cilvēkus un 
apmeklējis interesantas vietas Igaunijā un Krievijā. 
Mēdz teikt: ja gribi iet ātri, ej viens; ja vēlaties iet 
tālu, sadarbojieties. Via Hanseatica savstarpējais 
mārketings ir palīdzējis palielināt izpratni par 
apskates objektiem un ļāvis cilvēkiem vieglāk ceļot 
pa maršrutu. Esmu gandarīts, ka VH arvien lielāku 
uzmanību pievērš dabai draudzīga un ilgtspējīga 
tūrisma attīstībai. Globālā veselības krīze un ar to 
saistītie ceļošanas ierobežojumi turpinās vairāk nekā 
gadu, taču gaisā ir pazīmes, ka drīz iestāsies labāki laiki. 
Cerams, ka vasarā atkal varēsim apciemot kaimiņus, 
un maršrutā Via Hanseatica būs daudz tūristu! Tomēr 
es plānoju 1. augustā piedalīties Krievijas pirmajā 
Ironman Sanktpēterburgā. Uz drīzu tikšanos!»



Dmitry Shilov

Blogger from St. Petersburg

«Maršruts Via Hanseatica Plus ir viens no tiem tūristu stāstiem, kas pat iesācējam paver jaunas iespējas 
izpētīt reģionu, kur viņš nekad nav bijis. Paldies visiem organizatoriem par tik foršo tūri un iespēju paskatīties uz 
Pleskavas zemi no jauna skatpunkta.»

Kiryakova Velta

Blogger from St. Petersburg

«Paldies Via Hanseatica: ekskursijas pa Igauniju, Latviju un Krieviju un Pleskavas pilsētas administrāciju par 
interesanto ceļojumu. Mūsu grupas abonenti var izmantot jau sagatavoto un pārbaudīto maršrutu Pleskava-
Izborska-Pečorija, lai atpūstos informatīvi un interesanti.»

Anna Tverdokhlebova

General director, 
St.Petersburg Travel Shop

«Ir ļoti svarīgi popularizēt teritorijas, izmantojot 
spilgtus un interesantus zīmolus, kurus var saistīt 
ar vēsturi vai iespaidu vai kādu garšu, vai ko citu, 
vai visu to kombināciju. Via Hanseatica nav zīmols 
tikai vienai teritorijai, bet tas ir starptautisks 
un starpreģionāls zīmols, kas padara to par ļoti 
nozīmīgu projektu. Apmeklējot vienu vietu vai 
valsti, var pārsūtīt, apmeklējot citu vai pat daudzas 
vietas. Projekts potenciālajiem tūristiem sniedz 
informāciju par visu maršrutu, tūrisma objektiem 
un tūrisma infrastruktūru. Tas palīdz patērētājiem, 
kā arī biznesam, tāpēc šis projekts ir jāveicina tālāk, 
un tajā jāiesaista dažādi dalībnieki, piemēram, 
vietējie piegādātāji, horeca, fermas, muzeji, tūrisma 
operatori - visi interesenti un visi, kas to var padarīt 
interesantāku, daudzveidīgāku un pieprasītāku.»



Svetlana Bochkareva 

Restaurant “U Borkharda” 
Vyborg

«Mums dalība šajā projektā paver jaunas iespējas mūsu 
restorāna attīstībai. Tā ir ne tikai pieredzes apmaiņa ar citiem 
projekta partneriem, bet arī iespēja paskatīties uz mūsu biznesu 
jaunā veidā, kā arī vēl viens iemesls tūristu piesaistīšanai.

Hanzas tēma ir cieši saistīta ar Viborgu, lai gan pilsēta formāli 
nebija šīs arodbiedrības sastāvdaļa. Šajā sakarā mēs cenšamies visā 
uzsvērt Viborgas Hanzas garu: interjerā, ēdienkartē. Pati ēka, kurā 
atrodas mūsu restorāns, atrodas tā sauktā «akmens» vai «zviedru» 
Viborgas teritorijā. XVII gadsimtā uz šīs vietas stāvēja uzņēmīgā 
tirgotāja Antonija Borčarda māja. Viņš turēja alus pagrabu, kur 
pilsētniekiem patika pulcēties un pārrunāt viņu tirdzniecības lietas.

Zinot pagātnes tradīcijas, mēs cenšamies būt viņu cienīgi 
turpinātāji. Dalība projektā mūs mudina un lepojas!»



In Estonia 

Ja vēlaties redzēt savu informāciju mūsu ceļojumu 
plānotājā, sazinieties ar reģionālo tūrisma kopu. 
Visi Dienvidigaunijas uzņēmēji var sazināties ar 
viahanseatica@visittartu.com, Ida Viru ir jāsazinās ar 
info@ivek.ee. 

In Latvia 

Lūdzu, sazinieties ar Vidzemes plānošanas reģionu: 
vidzeme@vidzeme.lv. 

How entrepreneurs can join VH+ 

Vai vēlaties pievienoties Via Hanseatica?

In Russia 

Lai pievienotos maršrutam, uzņēmumam 
jāsazinās ar vietējo Via Hanseatica partneri.

Leningrad Region: lentravel@mail.ru

Pskov: pskov.tourism@mail.ru

St Petersburg: olga.iakimenko@yandex.ru

Vyborg: vyborg.lentravel@gmail.com



Projects: Via Hanseatica Plus/Via Hanseatica sadarbibas tlkla paplasinäsana, 
stiprinäšana un gudrs marketings.
Projektu atba/sta Igaunijas un Krievijas pärrobežu sadarblbas programma 
2014-2020.
Igaunijas—Krievijas pärrobežu sadarbtbas programmas 2014-2020 gadam 
merjsis ir veicinät pärrobežu sadarbibu starp Igaunijas Pepubliku un Krievijas 
federäciju, lai veicinätu sociälekonomisko attistibu šo vaistu pierobežas 
regionos. 
Programmas majas lapa: www.estoniarussia.eu.
Publikäcija izdota, pateicoties Igaunijas-Krievijas pärrobežu sadarbibas 
programmas 2014-2020 finansejumam. Par publikäcijas saturu atbild 
Sanktpeterburgas Valsts geologiskäs vienibas uzpemums «SpeciaUzetais 
uzpemums «Mineral»». 
Ietvertä informäcija neatspogujļo programmas vadošäs iestädes, programmas 
dalibvalstu un tiropas Savienibas viedokli,

www.viahanseatica.info

Sanktpeterburgas Valsts geologiskäs vienlbas uznemums 
«Specializetais uznemums «Mineral»» (SU Mineral) 

199106 Sanktpeterburga, Detskaja iela 26, 
sc-mineral.ru, mineral@scmin.spb.ru


