Haapsalu Fra Mare Spa 2020
Keskellä talvea on sopiva aika tehdä kylpylävierailu.
Silloinhan on lunta, pakkasta ja liukkaat tiet. Tänä talvena
nuo vanhat talven merkit ovat olleet poissa koko Itämeren
alueelta. Silti oli spa viikko hyvin mieluisa. Uida sai
mielin määrin, saunassa hiki virtasi, kylällä kävellessä
kengän pito oli riittävä ja ruokakin oli odotettua parempaa.
Toivo tyytyväisenä uinti suorituksiinsa altailla
Alkumatka meni rutiinilla. Taxi ja linjuri kiidättivät meidät
Viktoria laivalle. (Taxissa me oltiin ainoat matkustajat ja
niin myös linjurissa,) Laivalla naposteltiin härkää ja pullo
viiniä kyytipojaksi. Pieni lenkki myymälöissä ja show
paikalla.
Satamasta linjurin pätkä raahasi porukan Tallinasta
Haapsaluun.
Fra Mare spa kylpylä toivotti meidät tervetulleiksi.
Reimar porukkaa oli 23 henkeä. Ryhmä oli sen verran
pieni, että viikon aikana ehdi tutustua kaikkiin. Aika moni
Suomestakin tullut sai kuulla minun selostuksia. Varsinkin
Lappeenrannan pappi, joka oli yhtä kiinnostunut Karjalan
historiasta.
Lääkäri tutki kaikki vieraat ja esitti sopivia hoitoja. Minun
kohtaloksi tuli hieronta, parafiini hoito, yrttikylpy,
valohoito, suolahuone ja vesivoimistelu. Itse lisäsin siihen
toista kymmentä uintireissua ja monta hiostavaa saunaa.
Sofia nauttii laivan antimia tyytyväisenä mureaan lihaan
Uusia tuttavuuksia esimerkiksi suunnistaja Liisa,
metallimies Esko, Toini ja Raimo matkaoppaan Reijon
naapurista, Pekka ja Tuula Laxnäsin mutkasta, Reijo
kirjoineen ja toinen Toini ja Raimo pari (Eskilstunasta).
Koska talo tarjosi ruokaa kolmesti päivässä, niin istuimme
ruokasalissa puoli päivää (1+1+2=4 tuntia).
Siihen lisäksi ohjelmaa kolmena iltana sekä baarissa
oleskelua väliajalla. Kyllä tuttavaksi tulee, jos uskaltaa
istua eri seuroihin.

FraMare kylpylä on Itämeren mutaisen
lahden poukamassa. Täällä on ollut
mutaisia terveyskylpylöitä jo satoja
vuosia. Venäjän ylhäistö matkusti tänne
parantamaan vointiaan.
Kuvassa FraMare kylpylärakennus
uimalan puolelta kuvattuna.
Kaupungissa on 12 000 asukasta ja
turistit päälle. Keskellä kylää on suuri
piispan linna ja siellä tuomiokirkko.
Linnoituksesta saa käsityksen, että
piispalla on ollut mahtavia vihollisia.
Sofia tutkii Ruotsin puistoa. Taustalla
näkyy tuomiokirkon torni.
Vaikka olikin tammikuun loppua, niin
maat viheriöi ja sitkeimmät kukat
pukkasivat lehtiään maan pinnalle.
Lämpöä oli muutama aste, mutta
kävelylle pääsimme joka päivä. Samalla
pääsimme tutustumaan paikallisiin
kahviloihin, jotka tarjosivat myös
soppalounasta. (Suomesta tulleille
vieraille ei kuulunut lounas kylpylän
hintaan.)

Haapsalun keskusta on aitoa vanhaa asutusta, pieniä kauppoja, käsityöverstaita, kahviloita ja
ruokaloita. Rakennuksia kunnostetaan verkkaiseen tahtiin. Useimmissa on hyvä kivijalka ja tukeva
hirsirunko. Kaikki muu revitäänkin pois ja laitetaan nykyaikaisia vaatimuksia vastaavaksi. Vedetään
fiiberit, sähköt ja vesijohdot.
Pihat ja liiterit jäävät monelta vielä resuisiksi. Osaltaa tämä johtuu siitä, että monet talot ja huoneet
lämpiävät vanhaan tyyliin haloilla.
Peltikatot ovat suosittuja uusissakin taloissa. Se on helppo laittaa valmiista levyistä, eikä kipinä
sytytä taloa.
Siellä ne anteenitkin tököttivät koristeena katoilla.

Siellä ne rautaraiteilla kulkevat ruostuvat tasaiseen tahtiin. Mutta minkäs teet? Karkuun ei pääse,
kun raiteita on vain parisataa metriä kumpaankin suuntaan. Edellisen kerran kuvailin vetureita
vuonna 2014 ja ruostetta ei näkynyt. Härkävaunujakin oli muutamia näytillä.
Tsaarin vierailua varten rakennettiin Euroopan pisin asemalaituri katoksella. Se on yli 200m pitkä
ja vieläkin kunnossa. Siinä toimii tänään linja-auto asema.
Monta muutakin mennen ajan muistoa löytyy pitkin metsiä. Maasto on niin tasaista ja lähellä
meren pintaa, että sadekuuron jälkeen isot alueet peittyvät vedellä.
Valorata ja suunnistuksen kiintorastit houkuttelevat turistin metsäpoluille, jotka ovat selviä ja kuivia
sateenkin jälkeen, koska ne ovat ojitettuja.

Ruoka on Virossa suomalaisten mieleistä mössöä.
Mutta kun syöjiä on pari sataa kerralla, niin ei siinä
pihvejä laiteta. Kala ja kana säilyvät hyvinä monet
tunnit ja niitä tarjoiltiinkin eri muodoissa.
Salaatit olivat hyviä ja tuoreita, joihin itse sai laittaa
tarvitsemansa määrän kastikkeita.
Ruoka oli parempaa kuin viimeksi ja huoneet olivat
kunnostettuja. Koko alueen siisteys oli loistavaa.
Huoneet siivottiin päivittäin.
Saunakaljat olivat mitä parhaita, varsinkin tumma
olut ja portterit.
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