Käydäänpäs Naapurissa! Parasta Baltiassa!
Ainutlaatuinen 8-päivän kiertomatka Baltiassa, kolmen maan historiallisissa maisemissa 9.-16.9.2020
Helsinki-Tallinna-Narva-Tartto-Daugavpils-Vilna-Riika-Pärnu-Tallinna-Helsinki
Kolme Itämeren maata, Viro, Latvia ja Liettua yllättävät erilaisuudellaan. Samalla ne muistuttavat
yhteisestä historiastaan, jota leimaavat vuosisatoja jatkuneet itsenäistymispyrkimykset.
Baltian värikkyyden huomaa parhaiten, kun matkustaa kaikkien kolmen maan läpi.
Kaikilla Baltian maiden pääkaupungeilla on oma erityinen viehätysvoimansa.
Matkustusmukavuuden takaa tasokas oma bussi Suomesta lähtien koko matkan ajan,
ja tuliaiset kulkevat vaivattomasti mukana!
Matkaisäntänä ja oppaana toimii TV:stä tuttu Folke West, joka tarinoi Baltian vaiherikkaasta historiasta ja
kiehtovasta kulttuurista! Matkaemäntänä toimii veteraani Soile Nordström-Sahlberg

Viro tarjoaa vierailijoilleen keskiaikaista tunnelmaa, jonka voi aistia Tallinnan katukiveyksistä
ja rakennuksista.
Latvian pääkaupunkia Riikaa, kutsutaan satumaisen Jugend-arkkitehtuurinsa ansiosta Euroopan
Jugendin metropoliksi.
Katoliselle Liettualle ominainen barokkityyli on keskittynyt sen pääkaupunkiin Vilnaan, jonka
kaupunkinäkymiä ei voi kuvitella ilman sakraalin barokkityylin rakennuksia.
Matkaohjelma:
1.päivä

Ke 9.9. Helsinki - Tallinna - Narva-Joesuu

211 km.

Kokoontuminen aamulla Länsisataman terminaali 2, josta laivamme Tallink Megastar lähtee kello 10.30.
Laivassa nautitimme runsaan meriaamiaisen. Tallinnaan saavumme klo 12.30.

Tallinnassa teemme kävelyretken Toompean historialliselle kukkulalle maisemiin, jonne Tanskan kuningas
Valdemar II Sejrin perusti Tallinnan. Näemme mahtipontinen Toompean Linnoituksen ja Linnan,
Hermannin Tornin, nykyisen Parlamenttitalon ja Aleksander Nevskin komean katedraalin sekä Lindan
viehättävän patsaan.
Iltapäivällä jätämme Tallinnan ja lähdemme pitkin rannikkotietä itään, kohti Narvaa.
Matkan varrella nautimme yhteisen lounaan Rakveressa. Lounaan jälkeen matka jatkuu Narva-Joesuun
viehättävään rantakaupunkiin, joka sijaitsee noin 13 km päässä Narvan keskustasta. Nimensä mukaisesti se sijoittuu
meren rannalle Narvajoen suulla. Majoitumme viihtyisään Spa-kylpylä Noorus hotellin nauttimaan merellisistä
maisemista, uima-altaista ja saunoista.

2.päivä

To 10.9. Joesuu – Narva -Tartto,

180 km

Aamiaisen jälkeen lähdemme Joesuusta kohti Narvan historiallista kaupunkia.
Perillä retkemme vie Narvan joelle, joka toimii rajana Venäjälle. Sen rannalta näemme molemmat rajanpuoleiset
linnoitukset sekä Venäjän Ivangorod että Narvan Hermann linnoitukset.
Museossa selviää millä konsteilla Kaarle XII päihitti Pietari Suuren Venäläisarmeijan vuonna 1700.
Narvan Vanhassa kaupungissa ihmettelemme komeata barokkityylistä 1600 luvun kaupungintaloa, tyylikästä
yliopistoa ja Eestin suurinta kirkkoa Aleksandrii Kirk sekä sen ortodoksista veljeä, punatiilistä Voskrensky Saboria.
Matkamme jatkuu kohti Tarttoa, jonne saavumme Iltapäivällä.
Aloitamme yhteisellä lounaalla legendaarisessa Püssirohukelder (ruutikellari), ravintolassa.
Erikoinen sisustus vie ajassa taaksepäin, kauas historiaan. Ravintola on kuuluisa perinneruokalistastaan ja
omasta Püssirohu Punane" oluestaan.
Lounaan jälkeen ohjelmamme jatkuu Toomemäen kauniissa puistossa, jossa tutustumme arvovaltaisen
yliopiston mielenkiintoiseen museoon.
Yliopiston perustaja Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf kutsui yliopistoon opettajiksi tiedemiehiä ja
kulttuurivaikuttajia kaikkialta Euroopasta ja yliopisto toimi Itämeren alueen sivistyksen kehtona ja luojana.

Yliopiston vanhan kirjaston vieressä on valtava hylätty kirkkoraunio, entinen katollinen katedraali.
Toomemäeltä poikkeamme Tarton viehättäville ja sangen erikoisille puutaloalueille Supilinn ja Karlova,
joissa hyväkuntoisia ja erittäin valokuvauksellisia puutaloja on tallella useita satoja.
Myöhemmin iltapäivällä majoitumme Pallas hotelliin.
Illan tullen lähdemme vielä kävelylle Tarton vanhaan kaupunkiin. Tutustumme historialliseen Raatihuoneen
toriin ja sen ympäristöön, joka on upeasti restauroitu II maailmansodan ja Neuvostoliiton miehityksen
tuhoilta. Täällä sijaitsevat Kaupungin talo, Yliopisto, Kansallismuseo, Taidemuseo ja punatiilinen 1300 luvun
Jaanin Kirkko. Samalla kierroksella bongataan Tarton suosituin patsas” Sudlevad tudengid.” suutelevat
opiskelijat.

3.päivä

Pe 11.9. Tartto – Daugavpils (Väinänlinna) 350 kilometriä

Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Daugavpilsin kaupunkia.
Reittimme vie läpi Viron vehreän maaseudun ja pian ylitämme muitta mutkitta rajan Latviaan.
Tällöin siirrytään Baltian sydänmaille, jotka ennen vanhaa jaettiin Riianlahden rannikkoseutuun Liivinmaaahan ja
sisämaan Kuuriinmaahan, jota halkaisi mahtava Daugava, Väinänjoki. Matkan varrella Folke pakinoi liivien ja
kuurien heimojen kohtalosta.
Kaupunkiin saavuttuamme nautimme alkuun maittavan lounaan Daugvapilsin linnoituksen jylhässä ravintolassa.
Lounaan jälkeen tutustumme historialliseen linnaan ja siellä sijaitsevaan paikallisen taiteilija kuuluisuuden
Mark Rothkon (1903-1970) taidekeskukseen.
Hän oli tyyliltään abstrakti impressionisti, joka menestyi myös Yhdysvalloissa. Taidekeskus avattiin 2013 ja esillä
on taiteilijan orginaaleja ja kopiota sekä kokoelma muiden paikallisten taiteilijoiden töitä.
Linnasta teemme pienen kaupunkikierroksen ja ajelemme ainutlaatuiselle neljän Kirkon kukkulalle, jossa neljän eri
kristinuskon lahkon komeat erityyliset kirkot, Lutherilainen, Katolinen, Ortodoksi ja Baptistinen, ovat yhdessä

rykelmässä sulassa sovussa keskenään. Retken jälkeen jatkamme hoteliimme, joka sijaitsee kaupungin keskustassa.
Iltakävelyllä bongataan kaupungin puisto, sekä keskustan nähtävyyksiä, baareja ja ravintoloita.

4.päivä

La 12.9. Daugavpils – Vilna

170 km

Aamiaisen jälkeen tutustumme vielä Daugavpilsin Historialliseen Taidemuseoon, Novadpetniecibas un
maklas muzejs. Museossa on paikallisella taitelija Leonid Baulininilla 1945-2002 oma osasto.
Siellä on lisäksi laadukas historiallinen osasto ja teemanäyttelyitä mm.” Pakkosiirto Venäjälle ”.
Museovierailun jälkeen matkamme jatkuu. Ylitämme muitta mutkitta rajan Liettuaan, josta on todettu
” Pieni maa kooltaan ja väestöltään mutta suuri kulttuuri”.
Liettuan viehättävä pääkaupunki, 1323 perustettu Vilna, sijaitsee maan kaakkoisosassa lähellä ValkoVenäjän rajaa, maantieteellisesti katsottuna Euroopan keskipisteessä.
Kaupunkiin saavuttuamme nautimme yhteisen lounaan, jonka jälkeen majoitumme hotelliimme.
Myöhemmin iltapäivällä lähdemme tutustumaan kävellen Vilnan mahtavaan yliopistoon, jonka jesuiitat perustivat
vuonna 1579. Vaikka jesuiitat olivat tiukkoja katolisia, he sallivat tässä yliopistossa myös ortodoksisia,
protestanttisia ja juutalaisia opiskelijoita. Venäläiset sulkivat yliopiston 1832 ja se avattiin uudestaan 1919
itsenäisyyden jälkeen. Vilnan Yliopisto on korttelinkokoinen laaja kokonaisuus, joka koostuu useista
arkkitehtuurisesti arvokkaista rakennuksista, tyylikkäistä sisäpihoista ja upeista koristelluista kirjasto- ja
juhlasaleista, joissa esillä uskomaton määrä taideaarteita. Kirjaston Suurella sisäpihalla sijaitsee 1426 rakennettu
Pyhien Johannesten kirkko, joka on poikkeuksellisesti omistettu molemmille raamatun Johannekseille, sekä
Kastajalle että Evankelistalle, joten sisustus ja koristelu on ylitsevuotavan häkäisevä. Näin ollen kirkossa järjestetään
jumalanpalveluksien lisäksi yliopiston juhlallisia promootio tilaisuuksia. Kirkon kulmikas torni on Vilnan tunnetuin
symboli, jonne voi kiivetä puisia portaita ja ihailla avoimelta näköalatasangolta Vilnan kaupunkia koko
komeudessaan.

Viereiseltä sisäpihalta löytyy toinen komea torni, Obervatorion tähtitorni. Yliopiston taideteokset ihmetyttävät
varsinkin eri salien kattomaalaukset kiehtovat sekä yliopiston 400 vuotisjuhliin teetetyt Sarbievijaus sisäpihan
kirjakaupan teokset .Vuodenaikojen salissa sijaitsevat Petras Repsyksen sinisävyiset pakanallishenkiset maalaukset,
jota taiteilija hioi kymmenen vuotta. Kerrotaan että yliopiston suojissa taiteilijat pystyivät neuvostoajan pimeimpinä
hetkinä ilmaisemaan tuskansa luomalla kokeilevaa taidetta.

Kaikista kulttuuri kokemuksista hengästyneenä siirrymme keskustan hotelliimme.
Iltakävely Vilnassa
Iltakävelyllä nähdään UNESCON suojeleman Vanhan kaupungin arkkitehtuuri aarteita upeassa iltavalaistuksessa.
Vilnan kaupunkia pidetään Euroopan parhaiten säilyneenä barokkityylin edustajana koko Euroopassa.
Myös kirkkojen runsaus hämmästyttää ja ravintoloita ja baareja riittää.

5.päivä

Su 13.9. Vilna ja Trakai suuri retki

Tänään kierrämme paikallisoppaan kanssa Vilnan monumentaalisia nähtävyyksiä joita riittää.
Aloitamme Katedraalin kellotornista, joka on Vilnan nollapiste ja oli alun perin osa kaupunginmuuria.
Sittemmin se muutettiin vuonna 1500 kellotorniksi, jossa peräti 35 kelloa ja julkisivua koristaa neljä kellotaulua.
Vieressä seisova rakennus Suurruhtinaiden palatsi, on siitä erikoinen, että se on vuonna 2009 valmistunut replika
siitä miltä oletetaan että palatsi aikoinaan näytti 1300 luvulla. Presidentin palatsi taasen on 1820 luvulta ja siellä
asusteli aikoinaan kenraalikuvernöörit, vierailevat kuninkaat ja jopa Napoleon sotaretkellään kohti Venäjää.
Ihastusta herättää Pyhän Annan, (Marian äidin) goottilaistyylinen kirkko 1400-luvulta, johon Napoleonkin ihastui
sen verran, että suunnitteli sen siirtoa Ranskaan. Kaupunkia hallittiin aikoinaan Vanhasta Kaupungintalosta, jonka
fasaadia koristaa komeat pilarit. Nykyään se on edustuskäytössä johon komeat pilarit luovat erinomaiset puitteet.
Venäläiset sulkivat yliopiston 1832 ja se avattiin uudestaan 1919 itsenäisyyden jälkeen. Vilnaa suojeli aikoinaan
kaupunginmuuri, jossa oli viisi porttia. Ainut jäljelle jäänyt on Auringonnousun komea portti ja kappeli Minskin
suunnassa. Kaupungin luonnetta kuvaa hyvin että porttiin on ikuistettu kauppiaiden suojelupyhimys Merkurius.
Yhteisen lounaan jälkeen jatkamme kierrosta bussilla ja retkemme huipentuu vierailulla Trakain
satumaisella saarella, mistä koko Vilnan kaupunki juontaa juurensa.
Vilnassa mahdollisuuksien mukaan valinnaista iltaohjelmaa, oopperaan tai konserttiin.

6.päivä

Ma 14.9. Vilna – Riika 294 km

RISTIEN KUKKULA
Matkalla kohti Riikaa pysähdymme kuuluisalle Ristien Kukkulalle, joka Tarun mukaa sai alkunsa siitä, että itse
neitsyt Maria ilmestyi ja kehotti tuomaan ristejä kukkulalle, jonka kylä, kirkko ja puinen linnoitus oli tuhottu 1348.
Tiedetään, että ristejä alettiin pystyttää suurimmassa määrin 1800 luvulla. Sen jälkeen kun Liettua oli itsenäistynyt

1920, kukkulalla alettiin järjestää kirkollisia juhlia. Neuvostoliiton diktatuurin aikana viranomaiset kielsivät
kokoukset ja yrittivät tuhota ristien kukkulan, mutta kerta toisensa jälkeen se nousi aina uudestaan.
Paavi Johannes Paulus II kävi paikan päällä 1993, jonka jälkeen paikalle perustettiin myös luostari. Kuitenkin se
varsinainen ristikukkula on yhä se suuri vetonaula sadoille tuhansille vuosittaisille kävijöille.

Päivän aikana yhteinen lounas.
Iltapäivällä saavumme Riikaan ja majoitumme hotelliimme.
IItakävely Riiassa.
Hotellimme sijaitsee Riian keskustassa, joten sieltä käsin on helppo suunnistaa pienelle iltalenkille.
Kävelemme alkuun pitkin Riian kanavan puistomaisemia, ylitämme sillan vanhan kaupungin puolelle,
joka on 1997 nimetty UNESCON suojelukohteeksi. Siellä näemme kuuluisan Ruutitornin jonka ruotsalaiset
räjäyttivät Riian valloituksen yhteydessä 1621. Jatkamme huikealle Vapauden aukiolle, jonka komea 42 metriä
korkea muistomerkki kunnioittaa Latvian vapaus sodassa 1919 kaatuneita sankareita. Jatkamme Liivin aukiolle, joka
on iltaelämän ja kulttuurin keskus. Nähtävyyksiin kuuluu Venäläinen teatteri, Kilta talot ja mystinen Kaku Nams
rakennus kissapatsaineen. Paluumatkalla hotelliin sivuamme kaunista oopperataloa.

7.päivä

Ti 15.9. Riika

Tänään meillä on ohjelmassa kokopäiväretki, joka tehdään osittain bussilla ja kävellen.
Nähdään Vanhan kaupungin sydäntorit, Domaslaukum, jota koristavat Tuomiokirkko ja Taidemuseo sekä
Ratslaukums, jossa vetonauloina Pyhän Pietarin kirkko sekä Mustapäiden talo. Riika on maailmankuulu Jugend
arkkitehtuuristaan joten vierailemme myös hyvin kuvauksellisissa jugendkortteleissa.

Päätteeksi suuntaamme Riikan värikkäille markkinahalleille, jossa viidessä eri teemahalleisessa on häikäisevä
valikoima elintarvikkeita ja käsitöitä. Tämän jälkeen retkemme suuntautuu Jurmalaan, joka on Riian
kesälomakaupunki vailla vertaa.
Riiassa mahdollisuuksien mukaan valinnaista iltaohjelmaa, oopperaan tai konserttiin.

8.päivä

Ke 16.9. Riika- Pärnu – Tallinna

209 KM

Pärnu on Eestin ehdoton lomakaupunki suosikki, joten meidän matkan päätteeksi sopii mainiosti nauttia
jäähyväislounaan Pärnun merellisessä ympäristössä Edelweiss ravintolassa.
Lounaan jälkeen palaamme Tallinnaan, josta jatkamme laivalla Helsinkiin,
Mielenkiintoinen matkamme mahtavissa puitteissa kolmen Baltian maassa päättyy tähän
Kotiin palaamme monta elämystä ja kokemusta rikkaampana!
Laivamatkat:
Ke 9.9. Helsinki - Tallinna Klo 10.30–12.30 ms Megastar
Ke 16.9 Tallinna – Helsinki Klo 16.30–18.30 ms Star
Majoitukset:
09.-10.9 Noorus Spa hotel
10.-11.9 Hotel Pallas
11.-12.9 Hotel SanMari
12.-14.9 Comfort hotel LT Vilna
14.-16.9 Tallink hotel Riika

Narva-Jõesuu
Tartto
Daugavpils
Vilna
Riika

Viro
Viro
Liettua
Liettua
Latvia

Matkan hinta: 1.398 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa. Lisämaksu 1 hengen huoneesta: + 195 €
Hintaan sisältyy:
-Suomalainen tilausajobussi koko matkan ajan
-Laivamatka Helsinki-Tallinna meno/paluu
-Laiva-aamiainen menomatkalla Helsinki-Tallinna
-Baltiassa puolihoito, 7 aamiaista ja 8 lounasta
-Majoitus 3-4 tähden hotelleissa
-Paikallisoppaiden palvelut
-Retket ja sisäänpääsyt vierailukohteissa
-Matkaisäntä Folke Westin palvelut koko matkan aikana
-Soile Nordström-Sahlbergin matkanjohtajan palvelut koko matkan aikana
-ALV
Yleistä:
Matkan hinta edellyttää min. 20 lähtijää. ns. lähtökirje lähetetään kotiin noin 1 kk ennen matkan alkua.
Matkaehdot tulevat varausvahvistuksen liitteenä. Ohjelma sitoumuksetta.

SoileTours on KKV:n hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä. Rekisteritunnus 3725/00/MjMvU. Small 24955.
Puhelin:09-4129344, s-posti: info@soiletours.com. Kotisivu: www.soiletours.com.
Matkanjärjestäjä/matkanvälittäjä on asettanut matkapalveluyhdistelmien laissa (921/2017) tarkoitetun
vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki.

Johdatus matkareittimme värikkääseen historiaan;
Tallinna

Muinaiset virolaiset pystyttivät Toompean mäelle turvalinnoituksen 1000 luvulla, jota käytettiin vain vaaran uhatessa, eikä
siellä asuttu pysyvästi. Viron kansalliseepoksen Kalevi Poegin mukaan Toompean mäki syntyi siten että sureva Linda leski
rakennutti hautakummun miehelleen kuningas Kaleville. Tanskalaiset valloittivat Toompean kuningas Valdemar II Sejrin
johdolla vuonna 1219 ja aloittivat varsinaisen linnoituksen rakentamisen 1227. Samanaikaisesti käynnistettiin virolaisten
heimojen käännytys kristinuskoon Dominikaani munkkien ja Kalpa Ritarikunnan toimesta.
Tämä johti avoimeen sotaan kristittyjen kesken, jossa Kalpa Veljet vetivät pidemmän korren karkoittaen Dominikaanit
alas Toompean mäeltä, jolloin syntyi ”alakaupunki”. Sekamelskan tuloksena tanskalaiset palasivat vuonna 1238 Tallinnaan.
Heidän valtansa jatkui yli sata vuotta. Vuonna 1346, tanskalaiset katsoivat parhaaksi myydä Toompean Saksalaiselle
Ritarikunnalle joka vuorostaan möi sen Liiviinmaan Ritarikunnalle.
Heidän valtakautensa jatkui aina vuoteen 1561 jolloin Ruotsin valta alkoi. Pietari Suuren johdolla Venäjä valloitti Tallinnan
vuonna 1710 ja heidän valtansa jatkui vuoteen 1918, jolloin Viro itsenäistyi.

Narva

Suuri Pohjansodan alku nosti Narvan maailmankartalle, jolloin Kaarle XII johtama Ruotsi-Suomen armeija päihitti Pietari
Suuren numerollisesti ylivoimaisen Venäjän armeijan. Venäjä kuitenkin valloitti Narvan 1704, jonka jälkeen asukkaat
vietiin vankeina sisä-Venäjälle. Tästä tappiosta alkoi Ruotsin suurvallan mureneminen. Narva säilyi osana Venäjää aina

Viron itsenäistymiseen saakka, mutta menetti näin ollen merkityksensä rajakaupunkina ja kaupungin kasvu taantui.
Ensimmäisessa maailmansodassa Narva joutui saksalaisten haltuun ja heidän vetäytyessä puna-armeija valtasi
vuorostaan Narvan marraskuussa 1918. Kaupunkiin perustettiin bolsheviikkihallitus, joka kuitenkin joutui pakenemaan
Narvasta, kun virolais-suomalaiset joukot valloittivat kaupungin tammikuussa 1919.
Tarton rauhassa 1920 Narva liitettiin osaksi itsenäistynyttä Viron tasavaltaa.
Toisen maailmansodan lopputaisteluissa kaupunkia tuhosivat ensin Neuvostoliiton pommitukset ja sitten saksalaiset, jotka
räjäyttivät monia rakennuksia vetäytyessään kaupungista. Sodan päättyessä 98 % kaupungista oli tuhoutunut.
Sodan jälkeen kaupunkia ei ryhdytty entisöimään, vaan käytännössä rakennettiin kokonaan uusi kaupunki ja kaupungin
virolaiset asukkaat karkotettiin Siperiaan. Kaupunki asutettiin venäläisillä sillä Narvaan suunniteltiin ydinvoimateollisuutta,
jonka palvelukseen ei haluttu virolaisia.

Tartto

Tartto on Viron vanhin ja Pohjois-Euroopan vanhimpia kaupunkeja. Ensimmäinen kirjallinen maininta siitä on jo vuodelta
1030, mutta arkeologiset tutkimukset osoittavat, että Tarton Toomemäen laella on ollut virolaisten muinaislinna Tarbatu
jo 400 luvulla. Vuonna 1030 Kiovan ruhtinas Jaroslav Viisas valloitti Tarbatun ja rakensi paikalle Yurevin linnoituksen.
Tarton kautta kulkivat kauppatiet Suomen lahdelta Novgorodiin. Vuonna 1061 Virolaiset valtasivat Tarton takaisin, mutta jo
vuonna 1224 Tartto päätyi saksalaisten Ritareiden käsiin. Venäläiset hyökkäsivät Tarttoon vuonna 1262, mutta joutuivat
vetäytymään. Kaupunginmuurin rakentaminen alkoi 1300 luvulla. Taloudellinen kehitys oli nopea, kun Tartto liittyi
Hansa liittoon ja sai saksalaisen nimen Dorpat. Toomemäen pohjoisosaan alettiin rakentaa Baltian suurinta kirkkoa,
katollista Pyhän Dionysiuksen tuomiokirkkoa, joka hylättiin uskonpudistuksen myötä.
Liivinmaan sodassa 1500-luvun jälkipuolella venäläiset valloittivat Tarton. Sen jälkeen valta vaihtui tiuhaan tahtiin, kun
venäläisten jälkeen tulivat puolalaiset, sitten ruotsalaiset, jona aikana Tartto kukoisti. Vuonna 1630 ruotsalaiset
perustivat sinne kymnaasin ja 1631 kirjapainon. Seuraavana vuonna perustettiin jo Tarton Yliopisto, josta kaupunki
erityisesti tunnetaan. Uskonpuhdistuksen myötä kansalta alettiin edellyttää lukutaitoa, joten tarvittiin opettajia.
Tällöin Tarttoon perustettiin koko Ruotsin valtakunnan ensimmäinen kyläkoulunopettajien seminaari, jota nimettiin
rehtorinsa mukaisesti Forseliuksen seminaariksi.
Pietari Suuren Venäjä toipui nopeasti Narvan tappiosta ja Suuressa Pohjan sodassa venäläiset joukot valloittivat
Tarton vuonna 1708. Keisarillisen Venäjän valta jatkui aina vuoteen 1920, jolloin Viro saavutti itsenäisyyden.
Nykyään Tarttoa pidetään Viron kulttuurin ja sivistyksen pääkaupunkina. Kaupungissa toimii yhä Ruotsin
kuninkaan Kustaa Adolf II vuonna 1630 perustama Baltian vanhin ja suurin yliopisto, vanhin vironkielinen teatteri
Vanemuine, Viron Opetusministeriö, Kansallismuseo sekä maan Korkein Oikeus.

DAUGAVPILS

Koillis-Latviassa, Latgaten maakunnassa Väinänjoen varrella, lähellä Valko-Venäjän ja Liettuan rajaa, sijaitsee
Latvian toiseksi suurin kaupunki Daugavpils. Asukkaita on vajaa satatuhatta ja venäjänkieliset ovat
enemmistönä.
Virallinen kieli on kuitenkin latvia, jota näin ollen puhutaan kaikkialla kaupungilla.
Asutus näillä mailla Väinänjoen rannalla sai alkunsa jääkauden sulattua 9000 EKr. Alkuun toimeen tultiin metsästämällä
ja kalastamalla mutta pian meripihka nousi suureksi vientituotteeksi, jota kyyditettiin jokia pitkin aina Roomaan saakka.
Viikinkien saagoissa mainitaan jo 400-luvulla kauppamatkojen selostuksissa Daugava jokea hyvänä reittinä Venäjän läpi
matkalla Kreikkaan ja Roomaan. Itse kaupunki Daugavpils perustettiin saksalaisen ritarikunnan toimesta vuonna 1275,
jolloin Dynaburgin linnan rakentaminen aloitettiin. Ivana Julman venäläiset joukot tuhosivat linnan 1577 Liivinmaan
sodassa. Venäjä valtasi kaupungin uudestaan vuonna 1656 ja vakiinnutti silloin otteensa muuttaen kaupungin nimeksi
Borisoglebsk. Puolalaisen välivaiheen jälkeen venäläiset palasivat vuonna 1771 ottaen haltuunsa koko Lagaten maakunnan.
Vuonna 1893 keisari Aleksanteri III määräsi kaupungin nimeksi Dvinsk osana venäläistämisprosessia. Kovista olosuhteista
kielii tieto, että vuonna 1840 kaupungissa asui 7080 henkeä, joista 6320 oli miehiä, mutta vain 760 naisia. Venäjän vallan
aikana koko Latgaten maakunta oli juutalaisille sallittu asuinalue, jolloin ne nousivat enemmistöksi. 1900 luvulla
huomattava osa heistä muutti juutalaisvainoa pakoon Yhdysvaltoihin ja sittemmin Israeliin. Vuonna 1917 Daugvapils
päätettiin liittää Latviaan kansanäänestyksen tuloksena.
Nähtävyydet Daugavpils
Vanha kaupunki
Katolinen kirkko – Katolu Baznica , rautatieaseman vieressä ,komea sisustus
Neljän Kirkon vuori Church Hill
Neo Goottinen Martin Luther Catedral,
Katolinen Holy Virgin Catedral
Venäläisortodoksinen Catedral of princes Boris abs Gleb ; marttyyri pyhymykset,
Old believers Nostroyenski Curch of Resurrection Holy Virgin and At Nikola
Daugavpilsin pohjoispuolella on idyllinen puutalo alue.
Artilerijas Pagrabi, live music wwwfacebook.com,Riegas Iela 22,
Luna Café , Pizzerias , www.lunamenu. Mihoelsa Iela 68
Väestöryhmät prosentuaalisesti 56 % venäläisiä, 19 % latvialaisia, 14 % puolalaisia 2, % liettualaisia.1%.

VILNA BALTIAN LUKKO

Puolen miljoonan asukkaan Vilna on pienen uinuvan maan sykkivä sydän, jonka väestön moninaisuus ja kulttuurin rikkaus
säväyttää. Vilnan vanhakaupunki eroaa ulkonäöltään selvästi Tallinnasta ja Riiasta: keskiajan sijaan Vilnassa loistaa
barokki arkkitehtuuri ja Vilnan vanha kaupunki onkin ansaitusti UNESCON suojelukohde. Legendan mukaan Ruhtinas
Gediminas nukahti uupuneena metsään tapettuaan metsästysretkellä valtavan biisonin. Unessa hän näki valtavan
rautaisen suden, joka ulvoi sadan suden voimalla. Pakanallinen pappi Lizdeika tulkitsi unen: Ruhtinas Gedemiaksen tuli
perustaa nukahtamispaikalle linnoitus, joka olisi yhtä voittamaton kuin rautainen susi ja jonka maine kiirisi yhtä kauas
kuin sadan suden ulvonta. Ruhtinas toimi kuten pappi neuvoi, nukahtamispaikalle hän perusti 1323 linnoituksen ja tornin
ja näin Vilnan kaupunki sai alkuunsa.
Kaupunki kasvoi ripeästi ja jo Ruhtinas Vytautaksen aikana 1400 luvulla Vilna oli jo merkittävä kaupallinen keskus ja toimi
Baltian maitten etelän lukkona. Sen katuja ovat tallanneet monet armeijat vuosisatojen varrella. Sotien melskeiden keskellä
Vilna on kuitenkin pystynyt aina säilyttämään asemansa valistuneisuuden ja kulttuurin keskuksena jossa uskonnot ja kielet

ovat sopeutuneet toisiinsa ja mitä parasta Vilna on myös vireä vihreä kaupunki. Kaukaa katsottuna kirkkojen tornit
näyttävät nousevan sieltä mistä kaikki sai alkuunsa,
keskeltä tuuheaa metsää vain sudet puuttuva

Riika

Riikan historia juontaa juuriaan jo viikinkiajoilta jolloin Riian lahti toimi sisäänajoporttina Väinänjoelle, joka vei
Eurooppaan ja Venäjälle. Alueella asusteli liiviläisiä kalastajia ja muita heimoja, joita katoliset lähetyssaarnaajat yrittivät
käännyttää uskoon. Heidän jalanjäljillä tulivat saksalaiset kauppiaat. Näin ollen ei ole mikään yllätys että latvialaisessa
tarustossa on oma Lalli nimeltään Imauts joka 1199 tappoi piispa Bertholdin. Teon seurauksena Liivinmaan uusi Piispa
Albert von Buxhövden saapui Riian lahdelle mukanaan 23 laivaa 500 aseistettua ristiretkiläistä ja perusti Riian
kaupungin1201 Liivinmaan hallinnolliseksi, kirkolliseksi ja kaupalliseksi keskukseksi Väinänjoen ja Rige joen haaraan.
Puolustuksen turvaamiseksi hän perusti Kalpaveljesten ritarikunnan 1202. Tuomiokirkkoa ryhdyttiin rakentamaan 1211 ja
1298 Riika liittyi Hansa liittoon. Uskonpuhdistuksessa Riiasta tuli protestanttinen mikä johti sotaan Puolan kanssa 1581.
Ruotsin kuningas Kustaa II Adolf vapautti kaupungin 1621. Ruotsin valtakausi oli Riian kulta-aikaa, myös kulttuuri kukoisti
ja 1683 ilmestyi latviankielinen aapinen ja 1698 raamattu. Pohjansodassa Pietari Suuri valloitti Riian 1710 ja saksalaisten.
Valtiollisesta muutoksesta huolimatta Baltian saksalaiset säilyivät pitkään suurimpana väestöryhmänä.
Venäjän kieli syrjäytti saksan hallintokielenä vasta 1891.
Samanaikaisesti suurimmaksi väestöryhmäksi nousi latvialaiset ja Riiasta kehittyi latvian kansallisen heräämisen
keskus joten kun Latvia itsenäistyi vuonna 1918 Riika oli itseoikeutettu pääkaupunki.
Riiasta on aina taisteltu, sillä ken hallitsi Riian hallitsi myös idän kaupan.

