Jos luulet käyneesi jo joka kolkassa niin onko Kolka jäänyt käymättä? Pärnun Suomi-Seuran
retkellä 7. - 9.8. 2019 sekin asia tulee korjattua.

Matka Kuurinmaalle ja liiviläisten jäljille. Tutustumme hansaliittoon kuuluneeseen
satamakaupunki Ventspilsiin, ”Kuurinmaan Venetsiaan” Kuldigaan, liiviläiskulttuurin keskukseen
Mazirbeen, Kuurinniemen ääripäähän Kolkaan, viehättävään Talsin pikkukaupunkiin ja
jääkärihistoriasta tuttuun Tukumsiin. Näemme myös Euroopan pohjoisimman viinitilan Sabilessa.
Matkan ohjelma
Keskiviikko 7.8.
Ajo Pärnusta Riian kautta kohti Tukumsia (255 km). Noin 15 km päässä Tukumsista sijaitsee
Cinevilla studiokylä, jossa tehdään elokuvia www.cinevilla.lv . Siellä pääsemme tutustumaan
elokuvanteon saloihin. Matkalla kahvitauko ja lounas. Pieni kävelykierros Tukumsissa, josta
jatketaan Ventspilsin suuntaan, johon saavumme illalla ja majoitumme hot. Dzintarjuraan
www.dzintarjura.lv Tutustumiskierros Ventspilsissa. Päivän kokonaisajomatka n. 380 km.
Torstai 8.8.
Aamiainen hotellissa. Ajo liiviläiskylä Mazirbeen, jossa tutustuminen Liiviläisten taloon (Libiesu
tautas nams). Ajo Sliteren kansallispuistoon ja Kolkaragsin niemelle, jossa jaloittelutauko. Kolkan
niemeltä ajetaan Talsiin, johon tutustutaan kävellen. Matkalla syödään lounas ja pidetään
kahvitauko. Talsista ajetaan takaisin Ventspilsiin, jossa vielä vierailu ulkoilmamuseossa.
Majoittuminen samassa hotellissa. Ilta vapaa Ventspilsissa.
Perjantai 9.8.
Aamiainen hotellissa, huoneiden luovutus. Lähtö hyvin säilyneeseen keskiaikaiseen kaupunkiin
Kuldigaan ja tutustuminen ”Kuurinmaan Venetsiaan” ja Rumban vesiputoukseen Ventajoella.
Ventas rumban 249 metrin levyinen ja kahden metrin korkuisen vesiputous on Euroopan levein.
Sitä voi katsella sekä lähietäisyydeltä että vuonna 1874 rakennetulta tiilisillalta, joka on pisimpiä
(166 m) vastaavanlaisia siltoja Euroopassa. Jatketaan Kandavan ja Sabilen kautta Jelgavaan, joka
1600-luvulla oli Kuurinmaan ja Semgallian yhdistyneen herttuakunnan pääkaupunki. Jelgavasta
kohti Riikaa ja edelleen Pärnuun, jonne saavumme illalla. Lounas ja kahvitauko matkalla.
Päivän kokonaismatka 390 km.
Hinta: 230 eur/hlö majoitettuna Ventspilsin Dzintarjura-hotellissa 2-hengen huoneessa, 3 lounasta,
suomenkielinen opas ja bussikuljetus Pärnusta alkaen.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 44 eur/2 yötä.
Hinta on laskettu 30 matkustajan mukaan.
* Liiviläiset (liiviksi līvlizt) ovat nykyisen Latvian alueella historiallisesti asunut itämerensuomalainen kansa.
Liiviläiset muodostivat aikoinaan merkittävän osan Baltian väestöstä, mutta nykyisin he ovat enää pieni kansansirpale.

Huom! Ohjelmaan voi tulla pieniä muutoksia, johtuen lounaspaikoista, vierailukohteista ja
kuljetussäännöistä ...

