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MAANANTAI 9.7.2007

• N. Klo 8.00 startti Huttulasta ja sen jälkeenVesilahdelta Koskenkylästä kohti Vantaata, keli 
pilvinen ja vesikuurojen mahdollisuus ‘ilmassa’

• Yöpyminen vaimon serkun luona mistä aamulla lyhyempi matka Länsiterminaaliin
• Kilometrit Huttula - Koskenkylä-Vantaa 309 km

                 Laivaan menossa Helsingissä                                                                 Tauko lähellä Riikaa, isolla tekoaltaalla                                                          
                                                        

TIISTAI 10.7.2007, Sigulda Latvia
• klo 8.00 Nordlandia Eckeröline lähtee Länsiterminaalista, keli harmaa +14,7 astetta, hienoista 
sadesuhjua laivaan ajettaessa 

• Klo 1 1 .30 saapuminen Tallinnaan ja suuntaamme kohti Latviaa ja Siguldaa
• Majoittuminen hotelli Siguldaan www.hotelsigulda.lv 2hh 48 LVL, pyörät parkkiin aidatulle 
parkkialueelle

• Päivän kilometrit Vantaa-Tallinna-Sigulda 335 km (~6 h)

http://www.hotelsigulda.lv/
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KESKIVIIKKO 1 1 .7.2007, Kaunas Liettua

• hotelliaamiaisen jälkeen starttaamme kohti Kaunasta Liettuassa, keli sateinen ja harmaa. N. 70 
km matka sataa vettä rankasti, mutta sitten keli paranee

•  majoittuminen hotelli (guesthouse) Alantaan www.alanta.lt 2 hh € 52/yö, pyörät parkkiin 
autotalliin, jossa hälytyslaitteet

• Päivän kilometrit Sigulda-Kaunas 316 km (~6 h)
                                                                                         

            
                      

                    Kaunaksen linna, Liettua                                                                                                          Kävelykatua Kaunaksessa. Liettuassa, jossa oli mukava 

                                                                                            viettää päivää kierrellen ja katsellen

TORSTAI 12.7.2007, Kaunas Liettua
• Tutustumme Kaunaksen vanhaan kaupunkiin sekä linnaan (Kauno pilis).Yöpuulle palaamme 
samaan majapaikkaan hotelli Alantaan 2 hh € 52/yö. Keli Liettuassa kaunis ja aurinkoinen.

http://www.alanta.lt/
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PERJANTAI 13.7.2007, Jurmala Latvia
• Aamupalan jälkeen keräämme kamat kasaan ja suuntaamme tielle kohti rantaparatiisi 
Jurmalaa. Haikeat jäähyväiset Kaunakselle; tänne tulemme uudestaan;) Keli 
puolipilvinen ja tuulinen.

• Saapuminen Jurmalaan ja majoittuminen hotelli Dainaan www.hoteldaina.lv, 
2hh € 50 + LVL 4 aamiainen/hlö

• Päivän kilometrit Kaunas-Jurmala 324 km (~6 h)
•                                                                     

                     Turvallisuus ennen kaikkea, rattilukot + kiinteä tolppa                          Kauniita hiekkaveistoksia Jurmalassa, Latviassa
                     ja hyväksytyt vaijerit etu- ja takapyöristä toisiinsa, hyvä tapa
                     varmistaa, että pyörä on aamullakin ajettavissa. 
                     Tätä kannattaa suositella Pohjantähden asiakkaillekin

http://www.hoteldaina.lv/
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LAUANTAI 14.7.2007, Pärnu Viro
• Aamupalan jälkeen on taas aika pistää kamat kasaan ja suunnata kohti Viroa ja 
Pärnua. Keli aurinkoinen ja lämmin

• Saapuminen Pärnuun ja majoittuminen Selena Apartmentseihin www.selena.ee, 
lisämaksusta (3 €) mahdollisuus parkkeerata pyörät autotalliin, yksiö kahdelle   42 €/ 
47€ per yö. Kalliimpi hinta: yksiö parvekkeella. Hinta ei sisällä aamupalaa, mutta 
kauppa kivenheiton päässä mistä saa ihan mitä haluaa.

• Päivän kilometrit Jurmala-Pärnu 243 km (~5 h)

  Kartan tutkintaa Virossa lähellä Latvian rajaa        Hotelli Sigulda, Latvia, todella hyvä majoitus              Hostelli Selena Pärny, Motoristit parkisssa
                                                                                                                                                                     Pyörät yöksi lukittuun autotalliin, vuokra 3 €  

http://www.selena.ee/
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SUNNUNTAI 1 5.7.2007, Pärnu Viro
• Aamiaisen valmistaminen ja päivän ohjelman miettiminen. Keli aamusta sateinen 
mutta selkiää aurinkoiseksi. Tuuli on kova, joten ranta ei houkuta kuin pikaiselle 
visiitille (= yksi kylmä juoma rantabaarissa). Majapaikka ei tästä muutu, yksiö kahdelle 
42 €/ 47€ per yö

MAANANTAI 16.7.2007, Vesilahti Suomi, Huttula Keski-Suomi
• Aamiaisen valmistaminen ja valmistautuminen kotimatkaan
• Huoneen luovutus viim. Klo 12
• Viimeiset kroonit käydään tuhlaamassa Jussis Ölletubassa Piritassa
• Klo 18 Nordlandia Eckeröline lähtee Tallinnasta kohti Helsinkiä ja saapuu sinne klo 
21 .30

• Päivän kilometrit Pärnu-Tallinna-Hki-Vesilahti 313 km ja kello 23.30
• Seuraavana päivänä kotiin Huttulaan 



B ALTIAN  K IER R OS  10.7. -  16.7.2007
• Kokonaiskilometrit Huttula -Koskenkylä-Vantaa-Hki-Tallinna-Sigulda-Kaunas-Jurmala-
Pärnu-Tallinna-Hki-Koskenkylä- Huttula edes takaisin = n.2000 km

• Laivamatka/pariskunta € 121 ,60 (MP + 2 matkustajaa) edestakaisin
• Majoituskustannukset/pariskunta € 320/€ 306

• 1  yö Sigulda LVL 48 = € 68
• 2 yötä Kaunas á  € 52 = € 104
• 1  yö Jurmala = € 50 (etukäteismaksu pankin kautta)
• 2 yötä Pärnu à € 49 = € 98 (parvekkeeton yksiö € 84)

• Bensakulut Yamaha 1 100 Dragstar  n.1 04€ ja Honda magna n. 120 €
• Muita huomioita

• + ruoka Baltiassa on hyvää ja edullista. Viinin hinta ravintolassa tosin voi yllättää Latviassa
• + Liettua oli positiivinen yllätys, samoin hotelli Alanta ja sen todella ystävällinen henkilökunta -> 
suosittelemme muillekin Kaunaksessa, paras Baltian maista meidän mielestä oli Liettua

• + majoitus Pärnussa oli myös todellinen löytö vaikka ranta ei ihan vieressä ollutkaan. 
Vuokrapolkupyörällä on kuitenkin helppo kulkea paikasta toiseen

• - Via Balticalla moottoripyörän kyydissä on ‘lainsuojaton’ olo rekkamassojen seassa
• - Latvian tiet ovat paikoitellen todella huonoja ja liikennekulttuuri jotain ihan muuta kuin mihin 
suomalaiset ovat tottuneet, ylinopeuksia kannattaa välttää, sakot maksuun paikanpäällä.

• Kertomuksessa majoituspaikat ym.vinkkejä muille matkalaisille , joita voimme suositella
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