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Pidätkö ulkoilusta, hyvästä ruoasta ja 
kauneudenhoidosta? Mene Vilnaan! 
Liettua on halpa ja hieno lähikohde 

hyvinvointilomalle. 

Virkisty  
VILNASSA
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 Joen vesi on niin matalalla, että 
kanootista näkee helposti poh-
jaan asti. Se, että vettä on alku-
matkasta vain puoleen pohkee-
seen on lohdullinen tieto, sillä 
meno tuntuu aloittelijasta kiik-
kerältä. Välillä kanootti juuttuu 

pohjaan tai vedenalaiseen kiveen. Irrottautu-
minen pinteestä hartia voimin käy treenistä, 
mutta menopeli pysyy kuin pysyykin pystyssä.

Jos haluaa hyvää ulkoliikuntaa, helpotusta 
hartiajumeihin ja yhtään pitää melomisesta, 
Vilnaan kannattaa ehdottomasti tutustua 
kanootilla. Neris-jokea ja sen sivuhaaroja kul-
keva reitti on kaunis, puhdas, rauhallinen ja 
suht helppo. Pisimmillään voi taittaa 13 kilo-
metrin matkan. Vesitse pääsee keskustaan asti. 

Melomaan voi lähteä vaikkapa Belmontasin 
vanhalta myllyltä Vilnia-jokea pitkin. Maise-
mat muistuttavat luonnonpuistoa. Ei uskoisi, 
että ollaan aivan keskustan tuntumassa!

Pohjoismaisen sääntöyhteiskunnan kasva-
tista tuntuu uskomattomalta, että Vilnassa 
kuka vain voi lähteä melomaan vain vuokraa-
malla varusteet – pienellä ohjeistuksella mutta 
ilman opasta tai aiempaa kokemusta. 

Halutessaan mukaan voi pestata oppaan. 
Kanoottivuokra varusteineen ja kuljetuksi-
neen maksaa noin 15 euroa henkilöltä. Varaus 
onnistuu hotellin vastaanotossa tai turistitoi-
mistossa, joka sijaitsee vanhassa kaupungissa.

 

Siisti ja edullinen kaupunki
Vilna on 523 000 asukkaan pääkaupunki 
Liettuassa, jota ympäröivät Latvia, Valko-
Venäjä ja Puola. Koko Liettuassa on reilut 

»

kolme miljoonaa asukasta. Vilna on mainio 
kohde hyvinvointilomalle. Koska se sijaitsee 
lähellä, jo viikonlopussa ehtii tehdä ja nähdä 
paljon, pidemmästä ajasta puhumattakaan. 

Kaikkialla on silmiinpistävän siistiä lento-
kentästä alkaen. Keskusta on pieni, joten kaik-
kialle voi kävellä. Yleisnäkymä on vihreä ja 
kaunis, sillä puistoja, vanhoja taloja ja gootti- 
ja barokkityylisiä kirkkoja on paljon.

Valuutta on euro ja hinnat ainakin toistai-
seksi edullisia. Viiden tähden hotelleissa voi 
yöpyä superior- tason huoneessa ja nauttia 
aamiaisen parhaimmillaan 60 eurolla.

Kanoottiretkien lisäksi kaupungissa voi 
patikoida, kiipeillä, pyöräillä, SUP-lautailla ja 
ottaa erilaisia kauneus- ja terveyshoitoja. Kuu-
mailmapallolennot ovat paikallinen trendi, ja 
niitä järjestää moni yritys. Elämys on kuiten-
kin hintava ja maksaa noin satasen henkilöltä.

Paikallisten ykkösharrastus on juoksu, mikä 
näkyy katu- ja puistokuvassa. Maraton järjes-
tetään vuosittain syyskuun alussa. 

Patikoi tai kipua portaita
Vilnassa pääsee myös laskemaan verenpai-
netta metsässä ja patikoimaan. Lähin paikka 
on Pavilniun kansallispuisto, jonne pääsee pai-
kallisbussilla. Reitti on hyvin opastettu ja aika 
helppokulkuinen, joten vaelluskengät eivät ole 
välttämättömät. Lenkkareilla pärjää.

Reitin varrella voi nähdä muun muassa 
1300-luvulla toimineen kanuunatehtaan rau-
niot, puistoa halkovan Vilnia-joen ja monia 
lintulajeja. Patikointi on mukava päättää Bel-
montasin vanhalle myllyalueelle, jossa on 
ravintoloita. Lähellä on myös kiipeilypuisto. 

Lisää patikointireittejä löytyy Vilnan ulko-
puolelta. Kysy niistä turistitoimistosta.

Jos toivot lomaltasi muutakin kuin ruumiin-
kulttuuria, tutustu keskustan yllä kohoavaan 
Vilnan linnaan ja Gediminasin torniin. Perille 
pääsee köysiratahissillä. 

Kipuaminen kolmen ristin kukkulan näkö-
alatasanteelle käy kunnon porrastreenistä. 
Puurappusia on 230. Kaupungissa on myös 

Spa voisi yhtä 
hyvin sijaita vaikka 
Pariisissa, jos ei 
katsoisi hintoja.

Ulkoilmaliikuntaa, 
kiinnostavia 
nähtävyyksiä, 
shoppailua,  
spa-hoitoja ja 
hyvää ruokaa. 
Kaikkea tätä 
tarjoaa Vilna.

Vilna

LIETTUA

LATVIA

PUOLA

VENÄJÄ VALKOVENÄJÄ
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HY V Ä Ä RUOK AHALUA ,  GERO APETITO! 
JOS HAET LOMALTASI  täydellistä ruoka-
elämystä, eikä kaloreita tarvitse laskea, 
mene vanhassa kaupungissa sijaitsevaan 
Amandukseen. Se on paikallisen huippu-
kokin Deivydas Praspaliauskasin ravin-
tola ja vetää vertoja Suomen parhaille. 

Ruoka on sen mukaista eli huippu hyvää 
ja sopivan kekseliästä. Nälkäiseksi ei jää. 
Täällä kannattaa syödä maistelumenu, 
joka maksaa ilman viinejä 60 euroa ja 
viinien kera 90 euroa per hen-
kilö. Herkkusuille tiedoksi: 
viidestä annoksesta kaksi 
on jälkiruokia! 

Ruokalista vaihtuu 
usein, ja omistaja on lähes 

aina paikalla. Hänen karismansa kruunaa 
aterian. Täällä voi nähdä paikallisia julk-
kiksia. Varaa pöytä hyvissä ajoin.
Amandus, Pilies g. 34, Vilna. P. +370 6754 1191.
amandus.lt.

KASVISRUOKARAVINTOLA  Vegafén tar-
jonta ei edusta lainkaan perinteistä liet-
tualaista keittiötä, joka on hyvin lihavoit-
toinen. Paikka on kuitenkin suosittu ja sen 

ruoka taivaallisen hyvää ja ravitse-
vaa – ja annokset suuria. Menussa 

noudatetaan ayurvedisia peri-
aatteita, ja osa annoksista on 
täysin vegaanisia. Alko holia ei 
tarjoilla lainkaan.

Hinnat ovat suomalaisittain lähes nau-
rettavan edullisia. Kallein annos maksaa 
9,50 euroa. Päivän ruokalajin saa jo 4,50 
eurolla ja keiton 2,50 eurolla. Kannattaa 
maistaa myös smoothieita ja tuorepuris-
tettuja mehuja. Unohtamatta kakkuja ja 
piiraita, joita voi ostaa myös mukaan.

Ravintola sijaitsee hyvällä paikalla: 
keskustan isoimman shoppailukadun 
poikkikadulla. Vegafé on auki kaikkina 
 viikonpäivinä iltakymmeneen saakka. 
Lounasaika on ruuhkainen, joten kannat-
taa mennä ajoissa. Illaksi voi tehdä myös 
pöytä varauksen. Jos et vielä pidä kasvis-
ruoasta, tämä voi käännyttää sinutkin.
Vegafé, Totorių g. 3, Vilna. P. +370 6597 7411. vegafe.eu.

useita kauniita barokkikirkkoja sekä kiinnos-
tavia museoita, kuten hauska ja interaktiivi-
nen Vilnius Museum of illusions. 

Kauneutta pikkurahalla
Liettuassa on pitkä kylpyläperinne turvehoi-
toineen, mutta nyky-spat ovat moderneja. Spa 
Vilnius Vilnan keskustassa voisi yhtä hyvin 
sijaita vaikka Pariisissa, jos ei katsoisi hintoja.

Trendikäs viherseinä ja hämyisä tunnelma 
tuoksukynttilöineen vastaanottavat hoidet-
tavan. Saatavilla on laaja valikoima hoitoja 
perinteisestä liettualaisesta hieronnasta kyn-
sien geelilakkaukseen tai rakennekynsiin. 

Hoidot Spa Vilniukseen kannattaa varata 
etukäteen, sillä edullisen hintatason vuoksi ne 
ovat suosittuja turistien keskuudessa.

Varaudu siihen, että kaikki paikalliset eivät 
todellakaan puhu englantia. Onneksi spassa-
kin pärjää hyvin ilman yhteistä kieltä, kun tul-
kitsee tilannetta ja elekieltä.

Hoito on osaavaa, palvelu ystävällistä ja mil-
jöö ylellisen viihtyisä. Tunnin hieronta mak-
saa 63 euroa, detox-kylpy 16 euroa, kasvohoito 

37–119 euroa ja manikyyri 19 euroa. Soke-
rointi on halpaa: 17–46 euroa.

Kauneus- ja kynsihoitoloita sekä kampaa-
moja on Vilnan keskustassa kirjaimellisesti 
joka nurkalla. Koko kropan ja tukan voikin 
saada kuntoon pikkurahalla. Geelilakkaus 
kynsiin maksaa noin 12 euroa, varpaisiin 20 
euroa. Hiustenleikkuu maksaa alkaen 10–30 
euroa ja kampaamohoidot saman verran. 

Jos matka ohjelma on joustava, ennakko-
varaus ei ole välttämätön. Poikkea rohkeasti 
hoitolaan ja kysy aikaa. Etsi ennakolta kuvia 
toivomastasi väristä ja tyylistä kielimuurin 
varalle.

Luomuvoiteita ja sadetakkeja 
Perinteisiä Vilnan-tuliaisia ovat pellavaiset 
vaatteet ja liinavaatteet sekä meripihka.

Sieltä kannattaa kuitenkin hankkia myös 
luonnonkosmetiikkaa. Liettualaisia sarjoja 
ovat Biocos, Margarita, Uoga Uoga ja Vivi. 
Hinnat ovat verrattain edullisia, ja tarjontaa 
on ihon- että hiustenhoitotuotteista meikkiin. 
Myös eteerisiä öljyjä saa pikkurahalla.

Kaupungin suurimmalta shoppailukadulta 
Gediminas Avenuelta löytyvät kansainväliset 
ketjuliikkeet H&M:stä Zaraan. 

Vanhassa kaupungissa on pieniä, kiinnosta-
via putiikkeja. Paikallisen muotisuunnittelijan 
Ramune Piekautaiten liike myy moderneja 
naistenvaatteita. Ne maksavat 150–500 euroa.

Liettualaisen Ducktail-merkin sadetakeille 
on tyypillistä värikkyys ja leikkisyys, kuten 
irrotettava ”pyrstö” eli lisäpala takin helmassa.

Etsi etukäteen 
kuvia toivomastasi 
väristä ja tyylistä 
kielimuurin varalle.

OPETTELE  
AINAKIN NÄMÄ
Vilnassa pärjää, vaikkei 
yhteistä kieltä löytyisikään. 
Paikalliset ilahtuvat silti, jos 
osaat pari sanaa liettuaa.

●  Päivää = laba diena
●  Huomenta = labas rytas
●  Näkemiin = sudie
●  Kiitos = ačiū, déku
●  Anteeksi = atleiskite
●  Lentokenttä = aerouostas
●  Hotelli = viešbutis
●  Keskusta = vidurys,  

centras
●  Kanootti = kanoja
●  Patikointi = žygiai
●  Hieronta = masažas
●  Kynsilakka = nagų laka



Jos aikaa on, Vilnaan 
pääsee ilmasto
ystävällisesti bussilla 
Pietarin ja Riikan kautta.

Jos olet kiinnostunut käytetystä muodista, 
second hand -myymälöistä kannattaa tutkia  
Humana, Retro Vintage, Savva Style ja 
De’Zavu. Ne sijaitsevat keskustassa.

Parhaita ostoskeskuksia ovat Akropolis, 
Europa, Ozas ja Panorama. Osa on keskustan 
ulkopuolella, joten taksi- tai bussikyyti voi olla 
tarpeen. Taksit ovat suht edullisia, mutta hinta 
määränpäähän on hyvä varmistaa etukäteen. 

Ilmastoystävällinen bussimatka
Finnairilla on suora lento Helsingistä Vilnaan, 
ja meno- paluu maksaa halvimmillaan 130 
euroa. Lento vie tunnin ja vartin. Norwe gian 
lentää Vilnaan Helsingistä Tukholman kautta. 

Jos aikaa on ja haluat päästä perille ilmasto-
ystävällisemmin, perille pääsee myös bussilla 
Helsingistä Pietarin ja Riikan kautta. Matka 
kestää 29–32 tuntia ja maksaa alkaen 124 
euroa. Reittiä operoi Lux Express -yhtiö.

Vilnan joukkoliikenne ei ole kummoista, 
sanovat paikalliset. Lentokentältä pääsee silti 
keskustaan nopeasti bussilla vain eurolla. 

Moneen lähikaupunkiin voi matkustaa myös 
junalla. Menopaluu Vilnasta Kaunasiin ensim-
mäisessä luokassa maksaa 11–12 euroa.

Auton vuokraaminen Vilnassa on edullista, 
ja sen voi palauttaa moneen paikkaan. 

Kävele, niin näet enemmän
Etäisyydet kaupungissa ovat lyhyitä, joten 
helpointa, antoisinta ja terveellisintä on 
kävellä. Pakkaa mukaan lenkkarit ja käytä 
askelmittaria! Vilnassa järjestetään myös 
opastettuja kävelyretkiä, joilla voi tutustua 
nähtävyyksiin. Ennen matkaa kannattaa 
klikata osoitteeseen walkable vilnius.com.

Vuokrattavissa on myös kaupunkipyöriä ja 
sähköpotkulautoja. Lataa applikaatio etukä-
teen, niin säästät aikaa.

Kaupungin sää on vaihteleva ympäri vuo-
den, joten varaudu matkaan aurinkovoiteella, 
kerrospukeutumisella ja sadetakilla tai sateen-
varjolla. Ilmasto on kuitenkin leuto. Loka-
kuussa voi olla vielä 10–15 astetta lämmintä. ●
Lue lisää: govilnius.lt, vilnius-tourism.lt

VASTUSTA FLUNSSAA!

*Atlas 
tutkimus 2016

 • Imeskeltävä sinkkiasetaatti vaikuttaa nielussa 
 • Maksimoi teho, aloita heti kun flunssa iskee 

 • 7 päivän tehokuuri

E L Ä  E N E R G I S E S T I

VASTUSTUSKYKYÄ

Kun flunssa iskee, imeskele sinkkiä.
Se edistää immuunijärjestelmän

normaalia toimintaa. 


