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2017.gada nogale Cēsu tūrisma attīstības un informācijas centram ir bijusi darbu pilna, jo tika realizētas vairākas projektā
“Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” iekļautās ieceres. Tās veidotas ar mērķi veicināt atpazīstamību un
popularizēt Hanzas savienības vārdu gan vietējo iedzīvotāju, gan pilsētas viesu vidū, kā arī uzlabot viesu pieredzi brīdī, kad
viņi jau ir atbraukuši uz Cēsīm.

Pilsētu izzinošo ekskursiju klāstu ir papildinājusi jauna - “Hanzas pilsēta Cēsis”. Pastaigā pa Cēsu bruģētajām ieliņām kopā
ar gidu interesentiem iespējams uzzināt, kā šī Livonijas mazpilsēta viduslaikos, atrodoties nozīmīgu tirdzniecības ceļu
krustpunktā un iekļaujoties Hanzas tirdzniecības pilsētu savienībā, iemantojusi rosīgas tirdzniecības pilsētas slavu.
Ekskursijas laikā var iepazīst Cēsu vecpilsētas viduslaicīgo gaisotni un uzzināt, kur atradušies senie tirgus laukumi un preču
noliktavas, pa kuriem vārtiem pilsētā iekļuvuši un ar ko tirgojušies tuvu un tālu zemju tirgotāji, un ar kādiem bargiem
likumiem bijis jārēķinās katram, kas vēlējies tirgoties Cēsīs. Ekskursijas tiek nodrošinātas latviešu, angļu, krievu un vācu
valodās, un tās var iepriekš var pieteikt Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centra darbiniekiem.

Lai popularizētu Cēsu tūrisma piedāvājumu un parādītu, kāda mūsdienās ir senā Hanzas pilsēta, ir tapis reklāmas video
par atpūtas un izklaides iespējām Cēsīs vasaras sezonā. Video ļauj iejusties tūrista ādā un izbaudīt piedzīvojumiem un
izzinošām aktivitātēm piepildītu dienu Cēsīs. (https://vimeo.com/237033776) Video tiks arī izmantots dažādos pilsētas
prezentāciju pasākumos, izstādēs, internetā un citur.

Cēsu tūrisma mājas lapa ir papildināta ar jaunu sadaļu – “Cēsis – Hanzas pilsēta” (saite - http://turisms.cesis.lv/cesis-hanzaspilseta) Tajā atrodama informācija par Cēsu vēsturi, saistību ar Hanzas pilsētu savienību, kā arī īpašie piedāvājumi
tūristiem. Mājas lapas apmeklētājam ir iespēja virtuāli doties pastaigā pa Cēsu pils kompleksu, uzzināt par Hanzas
savienības tematiskajām ekskursijām, kā arī iepazīt citas Hanzas pilsētas Latvijā.

Lai uzlabotu tūristu pieredzi jau esot pilsētā, tika iecerētas 3 aktivitātes, no kurām divas jau ir realizētas. Cēsu tūrisma
informācijas centrā (TIC) ir ierīkots interaktīvs informācijas kiosks, kurā četrās valodās tūrists pats bez TIC darbinieka
klātbūtnes var sameklēt apskates objektus, maltīšu vietas un dažādus maršrutus Cēsīs un apkārtnē, norezervēt

naktsmītni, izpētīt sabiedriskā transporta kustību grafikus un iegādāties biļetes, kā arī uzzināt par pasākumiem pilsētā.
Līdz pavasarim pilsētā tiks uzstādīts vēl viens šāds kiosks.

Pie dzelzceļa stacijas pilsētas centrālajā autostāvvietā tika uzstādīts stends ar pilsētas un apkārtnes kartēm, galvenajiem
apskates objektiem, kā arī papildus tika izveidota sekcija pilsētas lielāko gada pasākumu afišas eksponēšanai. Stenda
noformējumā vizuāli īpaši ir izcelts, ka Cēsis ir Hanzas pilsēta, tādejādi izceļot pilsētas piederību šai vēsturiskajai
tirdzniecības savienībai un iedzīvojot Hanzas vārdu pilsētvidē. Trešā aktivitāte – pilsētas tūrisma aplikācija būs lietotājiem
pieejama sākot no 2018.gada aprīļa.

Sadarbojoties 11 Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas partneriem, no 2015. gada oktobra līdz 2018. gada decembrim tiek
ieviests projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda
Centrālās Baltijas programmas 2014-2020. gadam atbalstu, un tā mērķis ir stiprināt vēsturiskās Hanzas savienības
vērtības. No Latvijas projektā piedalās Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs, Kokneses, Limbažu, Pārgaujas un Kuldīgas
novadu pašvaldības, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions, savukārt no Igaunijas projekta
partneri ir Pērnavas un Vīlandes pilsētu pašvaldības, bet no Zviedrijas –Gotlandes reģions un Gotlandes tūrisma attīstības
aģentūra “Inspiration Gotland”, kas ir arī projekta vadošais partneris.
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