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4.9.2009 perjantai päivä Ansan ja 
Rolandin nimipäivä
Ensimmäinen matkapäivä Lento 
Rovaniemi – Helsinki- Lublijana Slovenia 
Lublijana- Korenica Kroatia väli linja-
autolla n. 310 km.

Aikainen herätys klo 04. Illalla oli kaikki laitettu 

valmiiksi aamiaista varten. Söimme kunnon 

aamupalan. Tiesimme, että lentokoneessa 

tarjotaan vain pelkkä kahvi tai tee.

Tulimme omalla autolla lentokentälle, jonne 

jätämme auton parkkiin. Parkkipaikalle päästyä 

aloin ottamaan passia esille. Ja mikä kamalinta 

sitä ei löytynyt mistään. Sitten piti pikaisesti 

lähteä takaisin Ylikylään kotiin hakemaan sitä. 

Siinä sai Skoda kyytiä 160 näytti mittari. Oli 

nimittäin käynyt niin, että olin vahingossa pannut 

passin siihen reppuun jota aina käytän ja jossa 

minulla on aina passi mukana.

Onneksi kerkesimme toiset olivat vielä jonossa.

Kyllä olisi ollut kamalaa jos ei olisi päässyt 

matkalle.

Kone 06.05 ja oli Helsingissä 07.20 kone oli 

viimeistä paikkaa myöten täynnä. Helsingissä 

sitten joimme aamukahvit ja kierreltiin 

lentoaseman liikkeissä. Pieniä ostoksiakin tehtiin. 

Leena osti sieltä suomen lipun. jonka sitten sai 

"Vukasin” viinitilan isäntä muistoksi 

käynnistämme.

Opas Helena oli meitä vastassa lähtöportilla 

Helsingistä Slovenian Ljubljanaan. Kone lähti 

09.40 ja perillä olimme 11.20. Christer ennusti 

edellisenä iltana, että saattaa lentomatkalla olla 

ilmakuoppia saderintamien vuoksi. Ilmakuoppia 

alkoi olla etelä-Puolasta alkaen ja turvavöitä piti 

pitää päällä.

Saavuttuamme Ljubljanaan siellä satoi kovasti. 

Kentällä odotti meitä Ingvesin bussi. Nopeasti 

 kiiruhdimme bussiin pois sateesta.

Oppaamme Helena toivotti meille Dobar dan. 

Sehän oli meille tuttu lause Taunon oppitunnilta. 

Sitten alkoi autossa esittelykierros.Jokainen 

vuorollaan kertoi ryhmän jäsenestä ja siitä sai 

tunnistaa itsensä. Joukossa oli monia uusia 

ryhmäläisiä.

Kuski Risto ja opas Helena myös esittelivät 

itsensä. Molemmat vaikutti hyvin sympaattisilta 

ja asianosaavilta, Risto oli ajanut linja-autoa jo 

20 vuotta. Ei ollut eka kertaa ratissa. Helena oli 

nuori ja hyvin nuoruuden intoa täynnä. Hän 

osasi virheettömästi molemmat kielet ja se on 

tärkeä asia. Kielitaito osoittautui pian erittäin 

tarpeelliseksi.

Perjantai 13.09.2009, ensimmäinen matkapäivä

Rovaniemi - Kroatia



 Sloveniassa näimme paljon viini- ja maissi 

viljelyksiä. Sloveniasta Kroatiaan rajanylitys sujui 

joustavasti oppaamme Helenan herttaisen hymyn 

ansiosta.

Koko matkan ajan opas Helena antoi paljon 

tietoa. Kertoi luonnon monipuolisuudesta. Paljon 

 on maissi-, luumu- ja viinirypäleviljelyksiä. 

Kertoi hintatasosta joka on samanlainen, kuin 

suomessa. Leivotut tuotteet ovat varsin edullisia 

ostaa.

Näimme matkan varrella korkeita harmaita 

tiilitaloja Titon ajalta.

Omakotitalot olivat yleensä kaksikerroksisia. 

Talon rakentaminen aloitetaan alakerroksesta ja 

jatketaan kun lapset kasvavat aikuisikään. Poika 

perheineen muuttaa taloon avioiduttuaan. Näin 

järjestyy lasten ja vanhusten hoito kotona.

Sodan runtelemat talot ja alueet olivat ikävää 

katseltavaa. Matkailu on paljon vähäisempää, 

kuin ennen sotaa. Vähitellen suomalaisten 

matkailu alkanut lisääntymään Kroatiaan.

Matkan varrella pysähdyimme pikalounaalle 

huoltoasemalle, jossa oli ihan hyviä pieniä 

pizzoja.

 Majoituimme hotelli Macolaan Korenicassa. Se 

oli ihan siisti hotelli ja sopivan matkan päässä

Plitvicen luonnonpuistoa. Tämä oli sellainen 

"karhu " hotelli siellä oli täytetty karhu, kettu, ja 

villikissa. Hotellissa oli paljon muitakin 

matkailijoita menossa luonnonpuistoon. 

Illallisen aikaan tuli sinne vanhoja ”pappoja" 

kansallisasuissaan soittamaan ja laulamaan. 

Kävimme vähän ulkoilemassa ja katsomassa 

kuinka possua ”grillataan” Kroatialaiseen tapaan. 

Paistoaika oli 4 tuntia. Paikkakuntalaiset kävivät 

illan mittaan ostamassa palasen grillattua possua. 

Iltakävelyn jälkeen oli mukava mennä 

nukkumaan pitkän päivän jälkeen. Ainoa suuri 

ongelma syntyi kun ei ollut kuin yksi yhteinen 

peitto kumpi sen saa ja sitten nukkumaan. Näin 

paljon kerkiää yhtenä päivänä, kun lentää 

sinivalkoisin siivin.

Marja-Leena ja Christer











Eurooppakerho onnitteli Taunoa illalla:

Tauno- patruuna bisneksistä päästyään ahaa-ahaa
muutti Sonkaan leskiä narraamaan ahaa-ahaa.
Tietää kaiken raudasta, lasista,
raameista ristikkotehtaasta
pidetty esimies aikanaan.

Tauno paljon on nähnyt maailmaa on, on, niin on
kun itää ja länttä kiertänyt on niin on, niin on.
 yt kieliä Songassa opettaa
ja ”volim te” Liisalle lausua saa
Kyllikki vuoroaan odottaa.

Tänä iltana Taunoa juhlitaan, ahaa juhlitaan
täällä toisella puolella Eurooppaa Taunoa, juhlitaan.
Kaikki yhdessä onnea toivotaan
ja naiset joukolla halata saa

Taunolle onnea toivotaan.

Kirjoittanut: Kaija ja Esko Sieppi

Editoinut: Tellervo Koho



järjestyy. Kuljettajamme Risto keitti meille 
päiväkahvit ja kävi pesettämässä bussin 
autojen pesupaikalla. Päivällä kuulimme, että 
Seppo jää hoidettavaksi sairaalaan ja Pirjo-
Riitta viedään asumaan hotelliin.  Matkamme 
jatkui noin klo 14.30 kohti Mliniä moottoritietä 
pitkin.  

Ajettuamme edelleen noin 30 km näimme tien 
oikealla puolella hieman Saivaaraa 
muistuttavan Zir vuoren. 

Tästä noin 15 km eteenpäin, niin saavuimme 
Velebit vuoriston juurelle. Edessämme näkyi 
monumentaalinen Sveti Rok vuori ennen kuin 
ajoimme yli viisi kilometriä pitkään Sveti Rok 
tunneliin. Tämän jälkeen oli vielä muutama 
pikku tunneli ennen kuin Velebit vuoristo oli 
jäänyt taakse.

Velebit vuoristo alkaa läheltä Senjin kaupunkia 
ja päättyy 145 km: n päähän luoteeseen lähelle 

Matkapäivä välillä Plitvice - Mlini

Sunnuntai 6.9.2009, kolmas matkapäivä

Aamulla kävimme syömässä aamupalan 
Macola hotellin ravintolassa ja 
valmistauduimme koko päivän kestävälle 
matkalle Etelä-Kroatiaan Mliniin.

Kuulimme aamupalan jälkeen, että 
yksimatkaseurueestamme, Seppo, on 
sairastunut, ja matkaan lähtö viivästyy. 
 Hotellin johtaja käytti Seppoa, Pirjo-Riittaa ja 
Helena-opasta lähisairaalassa.  Sieltä 
saatujen ohjeiden mukaan lähdimme noin klo 
10 viemään Sepon Gospicin kaupungin 
sairaalaan.  Kaupunki on vain muutaman 
kilometrin sivussa reitiltämme.

Lähdimme hotelli Macolasta Korenican 
kaupungista tietä numero 25 lounaaseen 
laaksoa pitkin kohti vuoristoa. Bunicin kylän 
jälkeen ylitimme vuoriston ja kävimme liki 
tuhannen metrin korkeudessa. 
Ylänköalueella näimme merkkejä menneestä 
sodasta; kirkon- ja talojen raunioita sekä 
varoituksia miinakentistä. Reilun 30 km:n 
ajon jälkeen 
saavuimme 
moottoritielle n:o 1, 
jota pitkin 
jatkoimme matkaa 
kohti etelää 
iltapäivällä.

Ajoimme ensin moottoritien yli Gospiciin, 
jonne oli matkaa risteyksestä noin 
kahdeksan kilometriä. Matkasimme koko 
seurue bussilla sairaalan piha-alueelle 
odottelemaan tietoa, miten Sepon hoito 

                    Zir-vuori

                    Sveti Rok 



Knin kaupunkia. Velebit kuuluu osana 
Adrianmeren rantaa kulkevaan Dinaarien 
Alppeihin. Velebit vuoristo on 
luonnonpuistoa, johon sisältyy pohjoisosassa 
oleva Sjeverni Velebit ja lähellä 
matkareittiämme oleva Paklenica 
kansallispuisto. Vuoriston korkein huippu 
Vaganski vrh on 1757 m korkea. Paklenican 
tärkeimmät nähtävyydet ovat karst alueella 
olevat Velica- ja Mala Paklenica kanjonit, 
joiden pystysuorat seinämät ovat jopa 400 m 
korkeat. Alueella on myös runsaasti luolia. 
Tunnettuja luolia on n. 70 ja syvimmät niistä 
liki 1400 m syviä. Osa puistosta on niin 
suojeltua, että siellä on sallittua ainoastaan 
tutkimustoiminta. Puistossa on monipuolinen 
eläin- ja kasvimaailma, sillä alueella on 
useita kasvillisuusvyöhykkeitä lämpimästä 
Välimeren ilmastosta aina kylmään vuoristo 
ilmastoon. Kasvilajeja alueella on laskettu 
olevan yli 1800, joista endeemisiä 
huomattavan suuri määrä eli 79 kpl.  Eläimiä 
on muun muassa 10 lajia sammakoita, 26 
lajia matelijoita, 23 lajia lepakoita ja lisäksi 
23 lajia pieniä nisäkkäitä. Suurista pedoista 
mainittakoon karhu, susi ja ilves. Velebitissä 
kuten muuallakin Dinaarien alueen 
maanalaisissa luontotyypeissä on runsaasti 
endeemisiä eläimiä ja eliösysteemejä.

Karst ilmiö: karstimaa muodostuu 
hiilihappopitoisen sadeveden liottaessa 
kalkkikiveä rakoilun, siirrosten ja 
poimuttumisen rikkomassa kallioperässä. 
Sille ovat ominaisia pitkät maanalaiset luolat 
ja onkalot, joissa esiintyy 
tippukivimuodostelmia. Karstimaalle ovat 
tyypillisiä myös joet, jotka pulpahtelevat 
ajoittain maanpinnalle ja katoavat taas 
uudestaan. Myös jotkut järvet ”katoavat”. 
Tunnetuin niistä on Sloveniassa oleva 
Cernisko Jezero, joka kutistuu joskus 
melkein olemattomiin. Kroatian pinta-alasta 
on noin 50 % karstimaata. 

Tunneleista päästyämme saavuimme 
hetkeksi meren ääreen ja ylitimme Velebit 
kanaalin. Tämän jälkeen ajelimme rannikon 
suuntaisesti, mutta liki 10 km etäisyydellä 
merestä. Noin 70 km:n jälkeen ohitimme 
Skradin kaupungin, jonka vierestä alkaa 
Krka:n kansallispuisto.

Krka:n kansallispuisto perustettiin vuonna 
1985 koulutus-, kulttuuri-, tiede- ja vapaa-
ajan puistoksi matkailuun. Puisto on 109 
neliökilometrin kokoinen peittäen suurimman 
osan Krka joesta rantoineen. Kansallispuisto 
alkaa Skradin kaupungin kohdalta ja päättyy 
lähelle Knin kaupunkia. Jokiuoma on 
muodostunut karskimaahan ja koostuu 
kanjoneista, kalkkikivitasamaasta ja järvistä. 
72 km pitkä joki laskeutuu matkallaan n.250 
metriä ja muodostaa Plitvicen kaltaisia 
putouksia. Puistossa on myös otollisen 
ilmaston vuoksi runsas kasvisto ja eläimistö. 
Monet lajeista ovat endeemisiä eli niitä ei 
tavata missään muualla maailmassa. 
Esimerkiksi kalalajeista 10 on endeemisiä. 
Kalalajeja esiintyy alueella 18, samoin 
lepakoita. Lintuja on 222 lajia ja kasvien 
lajeja ja alalajeja 860. Suosituimpia 
nähtävyyksiä alueella ovat joen yläjuoksulla 
olevat Roski Iskun putoukset, Visovacin 
saari, jossa on Fransiskaaniluostari sekä 
neljän kilometrin päässä Skradinin 
kaupungista olevat Skradinski 
Buk–putoukset, joissa on putousta yhteensä 
46 metriä seitsemässätoista eri portaassa. 



Alueella on parin kilometrin mittainen 
luontopolku, joka mutkittelee kansallispuiston 
komeimpien vesiputousten välissä. 
Putousten alapuolella olevassa poukamassa 
on oivallisia uimapaikkoja virvoittelua varten. 
Putousten sanotaan oleva huomattavasti 
näyttävämpiä kuin Plitvicessa.

Krka joen ylityksen jälkeen matka jatkui 
pitkin laaksoja ja ylänköalueita sekä 
muutamien tunneleiden läpi. 

Vrpoljen levähdysalueella Helena ja Risto 
järjestivät meille kaikille picnic-tauon.  He 
olivat ostaneet tarvikkeet jo Korenicasta. 
Söimme herkullisia voileipiä, viinirypäleitä 
sekä joimme mehua ja viiniä. Vuoriston 
ylityksen jälkeen ilma oli lämmennyt 
huomattavasti; lämpötila oli n 26 astetta. 

Jatkoimme matkaa kello 17 aikoihin ja 
pidimme jonkin ajan kuluttua päivän 
tietoviisas-kilpailun, jonka voitti Marja-Leena 
Helenius.  Helena soitti meille karaokelevyjä, 
joita myös matkalaiset osasivat laulaa.

 
Ohitimme Makarskan rivieran Biokovo 
vuoriston itäpuolta kulkevaa moottoritietä 
pitkin. Biokovo vuoristo on luonnonpuisto, 
jonka korkein huippu Sveti Jure on 1762 
metriä korkea. Biokovo vuoristo on 36 km 
pitkä ja 9,5 km leveä. Biokovo kuuluu myös 
osana Dinaarien Alppeihin ja koostuu Velebit 

vuoriston tavoin kalkkikivestä. Myös täällä on 
karst muodostelman takia paljon syviä luolia 
ja kaivoksia. Luolissa on tavattu yli 25 
endeemistä eläinlajia. Ilmastoltaan vuoristo 
kuuluu sekä Välimeren-, että 
mannerilmastoon, joten täällä saattaa löytää 
vieri vieressä kummankin ilmastovyöhykkeen 
kasveja. Vuoristo on suosittua 
vaellusmaastoa ja täällä on yli 30 merkattua 
kävelyreittiä. On kuitenkin syytä muistaa, 
että sääolosuhteet muuttuvat vuoristossa 
hyvin nopeasti. Kirkkaalla ilmalla voi 
näköalapaikoilta nähdä jopa Italiaan asti.

Moottoritie jatkui Vrgoraciin saakka, jonka 
jälkeen ylitimme Rilic vuoriston ja 
saavuimme rannikolle, jossa ylitimme 
Neretva joen.

Neretva joki, jonka rannalla sijaitsee myös 
Mostarin kaupunki, jonne teimme matkan 
myöhemmin, on suurin Dinaarien Alppien 
karst joki, pituudeltaan 230 km. 208 km siitä 
sijaitsee Bosniassa ja loput Kroatiassa. Joen 
yläosassa on veden lämpötila kesälläkin 
ainoastaan 7-8 astetta. Vesi on kaivertanut 
huokoiseen kalkkikivimaahan syviä 
kanjoneita ja vesiputouksia.

Neretva joen delta kattaa noin 20000 ha, 
josta 12000 ha on Kroatian puolella ja loput 
Bosniassa. Delta on eräs harvoista 
Euroopassa säilyneistä kosteikoista, jossa 
on erilaisten luontotyyppien (kosteikot, 
marskimaat, laguunit, järvet, rannat, joet ja 
kalkkikivivuoret) muodostama mosaiikki. 
Alueella on myös runsaslukuinen kasvien ja 
eläinten lajisto. Makeanveden kaloja alueella 

                 Biokova vuoristo



on 34 lajia, joista endeemisiä 3 taimenlajia. 
Merikaloja yli 100 lajia, sammakoita 7 lajia, 
matelijoita 16 lajia, nisäkkäitä 52 lajia ja 
lintuja yli 300 lajia. Tärkeimpiä viljelyskasveja 
alueella ovat: viinirypäleet, sitrushedelmät, 
oliivi ja maissi. Tehostetuilla 
maankäyttöohjelmilla on lisätty 
huomattavasti viljelyspinta-alaa, mutta 
samalla on myös suuri osa kosteikoista 
tuhoutunut. 

Noin 16 kilometriä Neretva joen jälkeen 
saavuimme Bosnian rajalle ja ajoimme 
Bosnian alueella noin 10 kilometrin matkan. 
Vähän matkaa sen jälkeen, kun olimme 
palanneet takaisin Kroatian puolelle, 
ylitimme siltaa pitkin Bistrinan lahden ja 
näimme oikealla puolella Kuta lahden toisella 
rannalla Mali Ston kaupungin, jota ympäröi 
Kiinan muurin kaltaiset kaupungin muurit. 
Matka jatkui edelleen noin 35 kilometriä 
pitkin kaunista rantatietä n:o 8, kunnes 
saavuimme Trstenon kylän kohdalle. Täällä 
on näkemisen arvoinen arboretum eli 
erilaisista puulajeista muodostettu puisto.

Trsteno arboretumin 
tarkkaa 
perustamisaikaa ei 
tiedetä, mutta jo 
vuonna 1492 oli 
toiminnassa 
roomalaistyylinen 
vesijohtojärjestelmä 
eli akvedukti, joka on 
toiminnassa vieläkin. 
 Dubrovnikilainen 
aatelisperhe Cucetic-
Gozze rakensi 

renessanssityylisen huvilan ja sen yhteyteen 
tämän puiston. Perhe pyysi laivojen 
kapteeneita tuomaan matkoiltaan kasvien 
siemeniä ja taimia, siten puisto laajeni 
pikkuhiljaa ja käsittää nykyään yli 300 lajia 
puita ja pensaita. Puiston ylpeyden aiheita 
ovat pari plataani-puuta (Plananus 
orientalis), jotka ovat yli 500 vuotta vanhoja, 
45/60 metriä korkeita ja läpimitaltaan yli 5 
metrisiä. Puut ovat ainutlaatuisia yksilöitä 
laatuaan Euroopassa. Puiston kuvatuin 

kohde on kuitenkin suihkulähde ja Poseidon 
monumentti. Puisto kärsi suuria vaurioita 
Jugoslavian sotien ja vuoden 2000 
metsäpalojen aikana.

Kun matkasimme vielä noin 15 kilometriä, 
niin saavuimmekin hieman Jätkänkynttilää 
muistuttavaa siltaa pitkin Dubrovnikin 
kaupunkiin. Emme pysähtyneet, vaan 
ajoimme mantereen puolelta kaupungin ohi, 
sillä Dubrovnikiin tutustuminen oli ohjelmassa 
seuraavana päivänä. Vanhan kaupungin 
kohdalta oli matkaa jäljellä noin 10 kilometriä 
majapaikkaamme Mlinin kylässä.

Saavuimme jo pimentyneessä illassa klo 
20.45 Mliniin hotelli Astareaan.  Hotellin 
illalliselle emme ehtineet, mutta saimme 
onneksi syödäksemme kuitenkin kylmän 
illallisen.  Mlinissä oli vielä sinne 
saapuessammekin lämmintä 24 astetta.   

Aila ja Markku

 

            Näkymä Astarea-hotellista

















Söimme aamiaisen hotelli Astareasssa, Mlinissä. 

Aamiainen oli jälleen runsas sekä yhtä 

monipuolinen kuin aiemminkin. Aamutoimet 

tehtyämme kirjauduimme ulos hotellista.Sää näytti 

parhaat puolensa, aurinko paistoi pilvettömältä 

taivaalta ja varmaankin oli odotettavissa lämmin 

päivä.

Ehdimme vielä ennen lähtöämme käydä ottamassa 

muutaman kuvan hotellimme puutarhasta. Rannalta 

päin tultaessa takaisin hotelliin olikin alakerran 

pikkukauppa auki ja kävimme ostamassa 

postimerkkien verran myös kortteja, jotta saisimme 

ne postiin Kroatian eteläisimmästä paikasta, 

Dubrovnikista.Pakkasimme linja-auton ja olimme 

valmiit matkaan.

Kuljettajamme Risto varmisti, että kaikilla on 

varmasti  passit mukana, koska niitä saatetaan 

tarvita rajanylityksissä. Hotellin piha oli täynnä 

busseja ja oli hieman hankala päästä liikkeelle. 

Kaikki olivat samaan aikaan lähdössä pois. 

Pääsimme lähtemään noin 10 min aikataulustamme 

jäljessä. Nousimme Dubrovnikiin vievälle tielle, 

nousu oli 17%:sta mäkeä. Seurasimme samaa 

aikaisemminkin kulkemaamme tietä, mutta emme 

kääntyneet päätieltä keskustaan johtavalle tielle 

vaan jatkoimme kohti Zagrebia. Jätimme hyvästit 

Mlinille ja Dubrovnikille. Voihan olla, että joskus 

vielä käydäänkin.

Matkamme jatkui päätietä Stonin tiehaaraan asti, 

jonne käännyimme. Tie johti kapealle 

”niemimaalle” (kartan mukaan).Kun pääsimme 

lähelle Stonin kaupunkia näimme suojamuurin, 

joka on maailman toiseksi pisin heti Kiinanmuurin 

jälkeen, noin 10 km. Muuria näkyi kylän kohdalla 

aivan tien vieressäkin ja se oli todella jykevästi 

tehty. Muurin tarkoitus oli suojata suola-altaita ja 

toisaalta viljelyksiä. Suola-altaat näkyivät selvästi 

ja niistä ainakin osa  on tarkoitus kunnostaa 

museon vaatimaan alkuperäiseen kuntoon.

Menimme Stonin ohi ja etsimme Vukas-nimistä 

viinitilaa, missä meillä  oli sovittu tapaaminen. 

Viinitila löytyi. Tielle viinitila näytti aivan 

tavalliselta omakotitalolta, paitsi, että etupihalla 

kasvoi  viini- ja kiiwiköynnökset sekä sitruspuita. 

Köynnökset muodostivat ihanan katoksen 

etupihalle.

Keskiviikko 9.9.2009, kuudes matkapäivä

Dubrovnik-Vukas-Makarska-Zadar



Pääsimme tilan ”vastaanottoaulaan”, missä 

isäntämme kertoi oppaamme välityksellä viinin 

valmistuksesta sekä  viini-käyttöön soveltuvista 

tynnyreistä ja minkälaisiin hän oli  päätynyt. (noin 

3-vuotta vanhoihin ja ranskalaisiin tietyltä 

alueelta). Hän kertoi tilan olevan perheyrityksen, 

missä talvella on vain muutama palkattu henkilö 

tekemässä kiveyksiä viljelmän laajennukseen. 

Heillä on pääasiassa tuotteena valkoviini ja 

punaviini. Lisäksi he valmistavat jonkin verran 

ruohosta viinaa ja neljää eri likööriä tilalla 

 kasvavista kukista ja muista marjoista.

Viinitilan isäntä toivotti meidät tervetulleeksi 

kotitekoisilla karhunvattu- ja pähkinälikööreillä 

sekä viinalla, joka oli tehty valkoisten kukkien 

terälehdistä. Viina oli tosi ”ärtsyä”, monella jäi lasi 

hyllyn reunalle, mutta liköörit olivat tosi 

hyviä…nam..nam…Maistelimme tilan tuotteita 

esitelmän aikana, jonka jälkeen siirryimme ulos 

terassille köynnösten ympäröimään rehevään 

katokseen. 

Katoksen alle oli kauniisti katettu pöydät valmiiksi. 

Maistelimme paikallista savukinkkua, juustoja sekä 

oliiveja ja vaaleaa leipää oliiviöljyn kera sekä 

palanpainikkeeksi valko- ja kahta eri punaviiniä.

Meillä oli pieni häiriötekijä maistelujen aikana, 

muutamat ampiaiset pörräsivät korviemme 

juuressa. Saimme niitä myös lasin alle ”piiloon”, 

myöhemmin vapautimme humaltuneet pörriäiset 

takaisin luontoon.

Viinitila oli tosi siisti. Isännän jalka- ja 

käsityöskentely tarjoilussa oli ihailtavaa kun hän 

”juoksi” ylä- ja alakerran väliä. Hänen äitinsä hoiti 

hommat keittiön puolella ja veljet olivat 

viiniviljelmällä.Viinien ja ruokien maistelun 



jälkeen ostimme monenlaisia viinejä, liköörejä ja 

oliiviöljyä tuliaisiksi. Pois lähtiessä Leena ojensi 

kiitokseksi isännälle Suomen pienoislipun ja 

 lauloimme paljon kiitoksia-laulun. Isäntä jäi 

pienen tyttärensä kanssa heiluttamaan Suomen 

lippua meidän lähtiessämme.

Viinitilalta poistuessamme näimme Stonin muurit 

toiselta suunnalta, vaikuttavalta näytti. On siinä 

ollut joskus kova homma tehdä jykevää puolustusta 

ryöstelijöitä vastaan.Palasimme päätielle, joka johti 

Bosnian kapean kaistaleen yli. Tulleista pääsimme 

helposti läpi, Helena-oppaamme ilmoitti 

tullimiehille vain, että matkalaisina on suomalaisia 

ja matka jatkui.Matkasimme ohi Mostariin vievän 

tienhaaran ja sitten pudottauduimme rantatielle. Tie 

kiemurteli kaikki niemet ja poukamat, välillä 

ylempänä ja välillä aivan lähellä merenpintaa. 

Ohitimme pikku kyliä, joita oli tiheään. Maisemat 

olivat kauniita ja henkeäsalpaavia.

Saavuimme hienoon rantakaupunkiin 

Makarskariin, jossa pidimme taukoa ja nautimme 



kesästä. Kaupunki oli upea ja ranta hyvin hoidettu 

ja ilma mitä parhain. Eipä suotta Makarskaria 

sanota Euroopan rivieraksi.

Oppaamme kertoi, että täällä Makarskarin 

rivieralla on joka kylässä uimaranta ja myös 

nudistiranta. Nudistirannat olivat saaneet alkunsa 

siitä kun Casanova oli vieraillessaan pulahtanut 

uimaan ilkosillaan ja kaikki halusivat sen jälkeen 

uida alasti.

Kävimme syömässä zevatsisia (paikallista 

liharuokaa) ja nyt ei ollut kiire syödä kuten 

Mostarissa. Jälleen oli vatsat pullollaan, eipä tällä 

reissulla nälkä päässyt yllättämään.Kävimme vielä 

tutustumassa toriin, mutta ei siellä ollut enää 

mitään toimintaa. Kauppa oli lähellä josta 

täydensimme mehu- ja vesivarastomme ja ostimme 

Helena-oppaan suosittelemaa Vegeta-maustetta 

(mauste sopii liha- ja keittoruokiin).Palasimme 

autolle ja pääsimme sovitun aikataulun mukaisesti 

lähtemään matkaan.

Ajoimme moottoritielle ja  kohti Zadarin 

kaupunkia. Moottoritietä matka jatkui joutuisasti ja 

pysähdyimme jaloittelemaan moottoritien 

viereiselle levikkeelle. Risto- kuljettajamme keitti 

jälleen kunnon suomalaiset ”sumpit”. 

Huomasimme, että tien vastakkaisella puolella 

pidimme taukoa muutama päivä 

aikaisemmin.Tellervo sai hyvän osanoton 

vetämäänsä jumppatuokioon kahvin valmistumista 

odotellessa. Nimittäin kahvinkeitot oli 

ensimmäisestä keittokerrasta lähtien sovittu 

miesten hommiksi, niin nytkin. Nämä 

”Ristoranten” kahvitauot olivat erittäin odotettuja, 

siinä ehti oikomaan koivet ja sai myös hyvät kahvit 

lisukkeineen.



Tauon jälkeen matkamme jatkui suorinta tietä 

Zadariin ja hotelli Donatiin. Hotelli käsitti ainakin 

kaksi erillistä rakennusta: päärakennuksen, jossa 

vastaanotto sijaitsi ja toisen rakennuksen, missä 

meidän huoneemme olivat viidennessä 

kerroksessa. Samassa rakennuksessa oli myös 

hotellin ruokala. Veimme matkalaukkumme 

huoneisiimme ja palasimme samantien 

ruokailemaan. Päivällinen oli yhtä runsas kuin 

aikaisemmatkin ja lisäksi juomat (viini, olut, mehu, 

vesi)  kuuluivat samaan hintaan. Söimme rauhassa 

ja teimme suunnitelmia illaksi, vaikkapa  kävelyä 

rannalle.

Ruokailun jälkeen kävimme huoneissamme ja 

valmistauduimme iltaa varten.Läksimme sovittuna 

aikana liikkeelle ja kun pääsimme ulos tulikin 

muutos illan suunnitelmiin vesisateen takia. 

Kävelimme sateessa päärakennukseen, missä oli 

hotellin baari. No, siellä oli kova meno päällä ja 

meteli sen mukainen. Lähdimme pois, sade oli 

lakannut, joten päätimmekin lähteä 

rantakävelylle.Ilta oli hämärtynyt ja ilma oli 

lämmin, vaikka oli juuri satanut. Kävelimme 

rannalla pienen lenkin ja palasimme 

hotelliimme.Päivä oli vaiherikas ja 

mieleenpainuva.  Ilmakin oli suosiollinen, 

lämpötila kävi jossain vaiheessa yli 28˚C.

Anneli, Marja ja Timo

Tässä poikien myöhästynyt 50-villityshaave!
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