Stagereis Opleiding Reisleider Europa & Verre
Bestemmingen - CVO COOVI 30 mei – 3 juni 2019
VERSLAG DAG 1: Departure Brussel – Riga
Eindelijk! Het is zover!
Vandaag start onze reis, onze stagereis waar we zo naar hebben uitgekeken. Even na 7u staan we in
de vertrekhal te wachten op de groep. Het kriebelt. Per kleine groepjes arriveren de groepsleden,
gepakt met koffer en handbagage. We tellen, we zijn voltallig. De infomapjes en kleurenlinten
worden uitgedeeld. De koffers en handbagages worden gelabeld. De laatste foto van de koffer wordt
genomen. Samen vertrekken we naar de incheckbalie van AIR BALTIC . Het is even aanschuiven maar
het valt best wel mee. Koffers worden afgegeven, boardingpassen worden 1 voor 1 uitgedeeld.
Iedereen is in orde en mag mee. De douanecontrole verloopt even vlot.
De tijd vliegt! Het is ondertussen bijna half 10. We staan aan de gate, 10 minuten voor boarding time.
Iedereen checkt in en neemt plaats in het toestel. Daar gaan we dan!
2u30 later landen we in Riga. De vlucht was rustig, het personeel was vriendelijk. Alle koffers liggen
op de bagageband. We worden opgewacht door Sandes, onze chauffeur voor ons verblijf te Riga. Hij
brengt ons naar ons hotel. Aan de oever van de Dvina rivier, vanwaar we zicht hebben op de stad.

Het is in de namiddag ,na het succesvol inchecken, dat we aan de voorgestelde facultatieve
wandeling beginnen. Iedereen heeft er zin in! Op de brug, over de Dvina, die ons hotel van de stad
scheidt, hebben we een mooi uitzicht.
Daar blijft het niet bij. Wanneer we het stadcentrum binnenwandelen, zien we pas hoe mooi Riga is.
Het marktplein met het imposante Huis van de Zwarthoofden legt meteen de toon over de
bezienswaardigheden. Gebouw na gebouw worden we ondergedompeld in de Art Nouveaustijl die
ons telkens opnieuw verbluft en verrast. De lokale gids zal ons morgen heel wat vertellen over de
verschillende, boeiende aspecten van deze hoofdstad van Letland.
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Na onze wandeling kan ieder de innerlijke mens versterken en proeven van
de Letse specialiteiten. De briefing voor de volgende dag werd duidelijk
aan alle deelnemers gegeven.
Cursisten en coach overlopen samen de dag, evalueren en kijken uit naar
dag 2.

VERSLAG DAG 2: bezoek aan RIGA met lokale gids GITA
Vandaag verkennen we Riga, een stad die als een boek de geschiedenis van Letland laat volgen vanaf
de stichting door de Duitse Kruisridder en bisschop Albert, de Zweedse periode, de Tsarenperiode, de
eerste onafhankelijkheid na WOI, het Sovjet- regime vanaf 1940 en sinds 1991 de definitieve
onafhankelijkheid ( wie herinnert zich niet meer de mensenketting die door de 3 Baltische Staten
liep) met als sluitstuk de toetreding tot de EU in 2004.
Ons hotel ligt aan de linkeroever van de
rivier de Daugava (Lets voor “veel water”),
rechtover de oude stad van Riga op de
andere oever. Deze ligging garandeert ons
een schitterend zicht op de skyline van
Riga, gedomineerd door pieken van
kerktorens en één TV - toren. Als het ware
de pieken van een elektrocardiogram
volgens onze lokale gids Gita.
Onze verkenning van Riga begint met een busrit met stops rondom de oude stad. Na een zicht op de
industriële haven, de cruiseschip haven en een kleine plezierjachthaven op de Daugava zetten we
voet aan wal op een eiland in de stroom, Kipsala. Waar dit vroeger de leefwereld was van vissers is
dit nu een residentiële wijk met dito prijzen voor de originele gerestaureerde houten huizen en de
nieuwbouwen in analoge stijl. Een typisch voorbeeld van gentrificatie,
waar de Gentry, de beau-monde een ietwat teloorgegane stadsbuurt
inneemt, luxueus opwaardeert en daarmee de prijzen de hemel in
jaagt. Bij beau-monde horen ook extravagante taferelen: we zijn
getuige van de tewaterlating van een plezierboot vanuit een tuin over
een torendak recht op de Daugava en een kangoeroe op een dak
blijkt de zoete herinnering van een architecte aan een would-be
Australische eigenaar die de strenge bouwreglementen onderschat
had en intussen weer naar ‘down under’ was vertrokken.
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Via de kabelbrug over de Daugava gaat het verder naar het architecturale hoogtepunt van Riga, de
Jugendstilwijk. Wij Belgen, kennen Jugendstil als Art Nouveau en het was de wereldberoemde
Belgische architect Victor Horta, die deze stijl introduceerde op de
scharnier tussen de 19e en 20e eeuw. Een gebouw moest én functioneel én
mooi zijn. Als stijlbreuk met het strakke classicisme van de 18e eeuw en al
de neostijlen van de 19e eeuw was het tijd voor iets compleet nieuws, de
Art Nouveau. De motieven voor deze wervelende architectuur met veel
curven en ornamenten kwamen uit de natuur en de fantasie:
boombladeren, bloemen, vlinders, vogels, maskers, sfinxen en …vrouwen.
Er was zelfs een schoonheidswedstrijd voor een gevelstenen Miss Riga. In
het Art Nouveau belevingsmuseum werd duidelijk dat de wemelende
overdaad van de gevels ook in de woonkamers doordrong, gecombineerd
met modern comfort dankzij nieuwe materialen als glas en metaal en
nieuwe technologieën als elektriciteit en telefonie.
We blijven bij de kunst en voor het volgende punt op onze tocht schuifelen we stilzwijgend met de
nodige eerbied in de banken van de lutherse Domkerk voor een overweldigend orgelconcert. Een
gepassioneerde organiste laat de muziek van J.S. Bach en F. Liszt tot leven komen door de bijna 7000
luchtpijpen van het barokke orgel.
Onze honger stillen we in de Gastromarket, één van de impressionante hangars van de Central
Market, een gigantische overdekte voedselmarkt bestaande uit 4 hallen gebouwd op het model van,
en tevens met materiaal van, de Duitse Zeppelin hangars die ooit in West-Letland stonden. Wie zich
van zijn snackbordje kan losmaken en een blik naar boven werpt ziet de formidabele metalen
overspannende constructie. Op de achtergrond van de Central Market staat een merkwaardig
torenflatgebouw, vandaag de Academie van Wetenschappen. Het is een voorbeeld van de
suikertaartarchitectuur van de Stalin Sovjetperiode. De bevolking van Riga noemt het wel eens ‘de
tanden van Stalin’.
Onze namiddagstadswandeling starten we door een oude stadspoort die toegang geeft tot de StJohn binnenplaats waar we restanten aantreffen van de eerste stadsmuur. Op weg naar de St.Pieterskerk worden we verwelkomd door bronzen Bremer stadsmuzikanten, het bekende
stapelbeeld van de ezel, het varken, de kat en de haan die door hun
luidruchtigheid rovers verjagen. Het is een geschenk van zuster
Hanzestad Bremen en mag gezien worden als een politieke metafoor
voor Letland dat zich een weg balkt, knort, miauwt en kraait door het
IJzeren Gordijn. Vandaag is Letland los van de Russische Beer en is het
beeld een geluksbrenger geworden voor wie de beide hoeven van de
ezel aanraakt. Er zijn duidelijk gelukzoekers die het hogerop zoeken
want ook de snoeten van de dieren blinken al aardig. Doet ons
denken aan het beeld van Everard ‘t Serclaes aan de Grote Markt in
Brussel. Dit plein heeft wel een bijzondere band met geluk want
rechtover de Bremer stadsmuzikanten vinden we het restaurant
“Felicita”, Italiaans voor “Geluk” , waar de bekende Italiaanse zanger
Al Bano wijn uit zijn eigen wijngaard aanbiedt. “Felicita” was zijn
grootste hit samen met zijn toenmalige echtgenote Romina Power.
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Van de muzikanten wordt onze blik automatisch geleid naar de 127m hoge
gelobde metalen toren van de iconische St.-Pieterskerk, meteen de hoogste
kerktoren van de Riga. Deze toren is 7-maal ingestort en evenveel maal
herbouwd maar onder de Sovjets kreeg het gebouw dan wel weer zijn vorm
terug, maar niet meer zijn functie als godshuis. Vandaag leidt een lift in de
toren naar een 72m hoog uitkijkplatform over de stad. Bijzonder is ook dat het
torenuurwerk steeds op 18u blijft staan, hier kom je dus nooit te laat voor een
afspraak om 18u.
Verder naar het Stadhuisplein waar ons
weer een icoon wacht dat in iedere
stadsgids prijkt, het Zwarthoofdenhuis.
Dit is het huis van de Gilde van de ongetrouwde kooplieden
genoemd naar hun schutspatroon de Heilige Mauritius, een
Afrikaanse martelaar. De Zwarthoofden waren bekend voor
hun kooptalent maar ook voor hun extravagante feesten. Eens
getrouwd moesten ze de Zwarthoofdengilde verlaten maar was
er de opstap naar de Grote Gilde. Bijzonder is dat dit
Zwarthoofdenhuis pas in 1999 weer werd opgebouwd, acht
jaar na de onafhankelijkheid. De Sovjets hadden verkozen geen
gebouwen uit de Duitse glorieperiode te laten herrijzen uit het
oorlogspuin.
De Dom is het volgende symbool van Riga waar we halthouden.
Deze Domkerk is de grootste van de Baltische staten en de
bouw werd begonnen door de stichter van Riga, de katholieke
bisschop en kruisridder Albert. Door de lange geschiedenis van
deze Domkerk vinden we een overzicht van kerkbouwstijlen met het romaanse koor, de gotische
zijramen en de barokke koepeltoren. Dat de entree in Jugendstil is konden we al zien bij het
middagconcert. Vandaag is het een lutherse Kerk en behalve de bouwstijlen verwijst ook de naam
Maria Domkerk naar het katholieke verleden.
Aan de overkant van het Domplein wanen we ons in Venetië met , in de stijl van een Venetiaanse
Palazzo. Een kunstwerk bestaande uit gelinieerde onderdelen van een gezonken originele
Venetiaanse Gordel in het zenit van het atrium leert ons dat het vandaag het Kunstmuseum is.
Onderweg naar het Florentijns paleis dat vandaag het parlement is komen we Drie Gebroeders
tegen, geen echte familie, maar drie aaneengesloten koopmanshuizen uit de 15e, 17e en 18e eeuw
waar vandaag een architectuurmuseum in huist.
De vlag van Letland en Zuid-Korea op het parlement verraadt de aanwezigheid van de ZuidKoreaanse president die enkele van ons later op de dag een bloemenkrans zullen zien neerleggen
aan het WOI Vrijheidsmoment Milda en wiens limousinestoet we de volgende dag in Sigulda nog
eens zullen kruisen.
De Zweedse poort, de Zweedse barakken en de Pulvertornis, de Kruittoren, herinneren ons aan de
Zweedse overheersers in de 17e eeuw. Deze monumenten waren onderdeel van de tweede
stadsverdedigingsmuur. Later zou Tsaar Peter de Grote hier zelf kanonnen hebben afgevuurd.

4

Door het financiële district “Wall Street” wandelen we
naar het Livu plein, waar we de huizen van de Grote en de
Kleine Gilde vinden en het Kattenhuis. Dit huis in
Jugendstil heeft 2 katten op torentjes. Op zich leuk maar
niet speciaal moesten we niet weten dat dit de zoete
wraak was van een Lets koopman die niet tot de Duitse
Grote Gilde werd toegelaten en dus zijn katten met hun
achterkant naar de Gilde installeerde. Na een rechtszaak
mochten de katten blijven maar moesten ze met hun
snoetje naar de Grote Gilde gekeerd worden. Vandaar
dat je heel veel souvenirs vindt met katjes.
Van souvenirs gesproken, onze wandeltocht eindigt met een proevertje van de Riga Black
Balsam, een sterke medicijnachtige zwarte kruidendrank, die intussen ook al in iets
zoetere varianten zoals Black Balsam Currant en Cherry wordt aangeboden voor de
bezoekers die niet direct een geneesmiddel zoeken.
Een uurtje later krijgen we nog een overzichtsboottochtje met de bootjes Rebekka en
Maria. We starten op het Stadskanaal dat ooit de oude slotgracht was rond de tweede
stadsmuur en via de
Daugava keren we terug.
En uiteraard zou het zonde zijn niet te
vermelden dat Riga talrijke winkels
telt waar men het lokale goud van de
streek, amber of barnsteen, kan
kopen als juweel of decoratief
souvenir. We telden verscheidene
Amber Shopping Queens, maar
uiteraard gaan we geen namen
noemen!

VERSLAG DAG 3 : Sigulda – Turaida
Een intermezzo tussen 2 stadsbezoeken: de transfer van Riga (Letland) naar Tallinn (Estland).
Niet in 1 ruk richting Tallinn; een aantal haltes in het nationaal natuurpark rond de rivier Gauja
bieden een gesmaakt alternatief na de drukte in Riga. Te midden van het heuvelachtige groene
landschap, op zo’n 50 km van de Golf van Riga, bouwden bisschop, kruisridders en na hen vele
adellijke families hun vakantieresidenties in deze goed gekozen groene parel. Ondanks de
verwaarlozing van deze kastelen onder het communistische regime, kennen deze sites nu een
tweede leven als toeristische trekpleisters. De gerestaureerde torens nodigen uit tot het beklimmen
van talloze (wentel)trappen, met als beloning een prachtig uitzicht op de vallei, de rivier, en het
groene bladerdak dat rust uitstraalt.
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Een eerste stop in Sigulda, waar de kruisridders ter
verdediging van de beau monde op de andere kant
van de oever, hun versterkt kasteel bouwden. Vanop
de torens heb je zicht op het tegenovergelegen
kasteel van Turaida en het sanatorium-hotel op de
heuvel van Krimulda, verbonden met Sigulda door
een kabelbaan. Turaida is 1 groot groen
openluchtmuseum met sculpturen, torens,
tentoonstellingen over de geschiedenis van Letland
en een houten Lutheraans kerkje. Vanop elk van deze
3 hoogste heuvels heb je een schitterend zicht op het nationaal park.
Langsheen de rivier Gauja vind je ook grillige
zandsteengrotten, uitgehold door de eeuwenlange
erosie van de rivier. 1 van deze grotten is 20m diep en
bekend omwille van de inkervingen in de muren,
sommige dateren al van 17de en 18de eeuw. Elk van
deze grotten heeft zijn eigen verhaal, maar het
verhaal van de veel te jong gestorven Maja, de ‘Roos
van Turaida’, beroerde
onze harten en zou
berusten op historische
feiten (?) : wij vonden haar grafsteen °1601 - +1620 naast het kerkje
onder een lindenboom op het museumdomein van Turaida. Dit
beeldschone meisje dat haar hart had verloren aan de tuinman ontnam
zich liever van het leven dan dat ze haar ware liefde opgaf.
In een gezellige locatie gebruiken we samen de lunch.
De verdere rit noordwaarts naar de Golf van Finland verloopt door een quasi verlaten groen
landschap, een paar houten huizen langsheen de weg herinneren aan menselijke aanwezigheid in
deze zee van groen. De ooievaars in hun nesten hebben nauwelijks oog voor de lens van de vele
toeristen die de 300km afstand tussen de beide hoofdsteden – noord- of zuidwaarts - overbruggen
op zoek naar architecturaal en ander moois.
Na de busrit en inchecken in het hotel, verkenden we nog de boven- en binnenstad van het
middeleeuws aandoende Tallinn in een sfeerwandeling. Een eerste indruk opdoen van de vele
gezichten van deze kleine gezellige hoofdstad, die zelfs ditzelfde weekend Bon Jovi had kunnen
strikken voor zijn jaarlijks city music festival. Music was in the air !
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VERSLAG DAG 4: bezoek aan TALLINN met lokale gids KRISTIINA
Na de stralende dag van gisteren, krijgen we vandaag een eerder grijze en frisse dag.
Onze gids Kristiina ( met muts en handschoenen) wacht ons op in de lobby van het hotel en onze bus
brengt ons naar de buitenwijken van Tallinn.
We bezoeken eerst het Kadriorg paleis (letterlijk
“Katarinadal”), een prachtig barok zomerpaleis uit 1725.
Dit paleis werd in gebouwd in opdracht van tsaar Peter de
Grote voor zijn tweede vrouw, tsarina Catharina I.
Binnen zijn er nog diverse verwijzingen naar dit
vorstenpaar. Het herbergt een mooi collectie Russische
en Vlaamse kunst; 2 werkjes van Pieter Bruegel de Jonge
zijn trouwens dé pronkstukken in dit museum.
Met de bus rijden we verder naar Pirita; hier bezoeken
we de ruïnes van een klooster, gesticht in 1436 en gewijd
aan de H. Brigitta (Pirita). Het is nu de geliefde locatie voor concerten en feesten.
De terugweg naar Tallinn loopt via een baai, met een mooi uitzicht op de skyline van de stad.
Hier bewonderen we ook de cruiseschepen. In een 2-tal uur varen bereik je Helsinki.
Onze bus zet ons rond de middag af aan de overdekte markthallen met diverse eetstalletjes.
Na een korte lunch vertrekken we te voet naar de “oude stad”: dit is geen saaie museumwijk, maar
een middeleeuws openluchtmuseum met een levendige kern. We vinden hier één van de best
bewaard gebleven stadsmuren uit de middeleeuwen in Noord-Europa.

We wandelen achtereenvolgens door de bovenstad (Toompea); dit deel werd van oudsher bewoond
door de wereldlijke en geestelijke machthebbers. Hier vind je mooie paleizen en imposante kerken.
Zo bezoeken we de Alexander Nevski- kathedraal, een
indrukwekkende Russisch-orthodoxe kathedraal en de
Domkerk, de oudste kerk van Tallinn daterend van het
begin van de 13° eeuw.
De benedenstad ( All-linn) is gekenmerkt door de vele
smalle, bochtige handelsstraatjes met veel koopmansen gildehuizen.
We nemen rond 16u30 afscheid van onze uitstekende
gids en er is wat vrije tijd om zelf rond te kuieren.
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Om 20u zijn we allemaal present in Olde Hansa, het
restaurant waar we het afscheidsdiner zullen gebruiken. Het
concept van dit restaurant is volledig in de sfeer van de
middeleeuwen uitgewerkt: zowel klederdracht van het
personeel, aankleding, verlichting ( met kaarsen), servies,
bestek zijn in dezelfde stijl. Je krijgt ook het originele lokale
eten voorgeschoteld: zelfgebakken brood, verse zalm,
berenvlees, rendiervlees. Een toch wel unieke ervaring om
de avond af te sluiten.

VERSLAG DAG 5
Tijdens de laatste dag van onze stagereis kan iedereen het programma
zelf invullen op een fijne en boeiende manier. ( tot het vertrek naar de
luchthaven ) . Uitrusten en genieten van het ontbijtbuffet, kuieren in de
stad, shoppen , nog een paar mooie foto’s nemen want -in tegenstelling
tot gisteren- is het vandaag schitterend weer met een staalblauwe
hemel of nog even de oude apotheek uit 1470 bezoeken, of de
workshop waar heerlijke marsepein gemaakt wordt of…… Velen
genieten nog van een terrasje en een lekkere lunch op het centrale
plein met zicht op het stadhuis.
Om 15u afspraak in de lobby van het hotel. Koffers worden in de bus
geplaatst en de chauffeur brengt ons naar de luchthaven. De vlucht met
LOT zal een vertraging hebben van ongeveer 35’.
In Zaventem vindt iedereen snel zijn koffer en wordt er hartelijk
afscheid genomen. We beloven onze foto’s te delen.
Het was een mooie stedentrip met de toppers RIGA en TALLINN. Een reis waar de aspirant-reisleiders
hun vaardigheden in de realiteit en voor een aangename doelgroep konden tonen.
Het was een groot succes!

Trees, Josiane, René, Christine, Edith (cursisten) & Marleen (lesgever / coach)
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