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Lensimme Ljubljanaan aamulla ja heti kentällä meitä oli vastassa monille tuttu opas Marketa
Sindelova. Saimme ensin tutustua Bledin seudun kauniiseen järvimaisemaan ja maan ainoaan
saareen. Kaupunki sijaitsee Julian Alppien juurella ja sitä pidetään alppiseudun kauneimpana lomaja terveyskylpyläalueena. Bledissä on keskiaikainen linna, joka on rakennettu lähes 140 metrin
korkuiselle kalliolle. Matka alkoi heti kiipeämisellä
komeaan linnaan, josta oli upeat näkymät järvelle ja
kaupunkiin, mm. erääseen Titon huvilaan, joka nyt
toimi hotellina. Lounas ja juustomaistajaiset Stara
Fuzinassa kuuluivat retken ohjelmaan, jonka jälkeen
palasimme Ljubljanaan ja majoituimme keskustan
Slon-hotelliin.

Matkaoppaamme Marketa Sindelova piti meidät kartalla

Toinen päivä alkoi tutustumisella Ljubljanaan pienessä sateessa. Todella viehättävä kaupunki kauniine
barokki- ja jugendrakennuksineen ja kaiken keskipisteenä virtaava Ljubljanica-joki , jolle teimme tunnin
risteilyn. Kaupunkia vartioi korkealta kukkulalta Ljubljanan linna.

Sadettakin saatiin hieman

Ljubljanan linna vartioi kaupunkia

Kolmantena päivänä ajoimme Kroatian puolelle Istrian niemimaalle. Matkalla näimme bussin ikkunasta
Italian puolelle aina Triesteen saakka. Ajoimme lähes pysähtymättä lounaalle Buzetiin korkealle kukkulalle
ja osa porukkaa päättikin ottaa paikallisen kyydin, joka toimi erinomaisesti. Vielä ehdimme
viininmaistajaisiin Andelinin viinitilalle ennen kuin saavuimme Opatijan lomakaupunkiin kauniiseen Agavahotelliimme. Osa porukasta kärsi paikallisen rallin aiheuttamasta metelistä.
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Portaita riittää, näitä mentiin ylöskin

Viinitilalla tehtiin maistuvia ostoksia
Opatijasta teimme retken kauniiseen Rovinjiin ja lounasta nautimme Pulan viehättävässä kaupungissa, jossa
saimme tutustua myös paikalliseen mahtavaan amfiteatteriin (tosin ulkopuolelta) ja moniin kiehtoviin , osin
hyvinkin kapeisiin, katunäkymiin.

Rovinji on todella rannassa

Pulan komea amfiteatteri, yksi maailman suurimmista

Seuraavana aamuna olikin Äitienpäivä, jonka aloitimme nostamalla maljat seurueemme leideille.
Serenadista vastasi kaunisääninen savolaisvahvistuksemme Pekka! Opatijassa teimme kävelykierroksen
upeissa puistoissa, jonka jälkeen ajoimme bussilla kauniiseen Lovranin kaupunkiin. Rantapuistojen halki
tehdyn kävelyn jälkeen ajoimme korkealle kukkulalle kahvilaan, josta saimme ihailla merimaisemaa.
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Serenadi leideille

Lovranin rannalla viehättävä tyttöpatsas

Seniorit kahvilla komeissa maisemissa
Viimeisenä iltana ohjelmassa oli illallinen Ruzola- ravintolassa Opatijassa. Siellä saimme nauttia paitsi
runsaasta liharuuasta, myös Kari Sipilän kiitospuheesta oppaalle ja matkaseurueelle ja Pekan laulusta, joka
oli tietysti osoitettu viehättäville leideillemme.
Paluumatkalla vietimme muutaman tunnin Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa paikallisia nähtävyyksiä
ihaillen ja jälleen runsasta lounasta nauttien. Mielenkiintoinen ja hyvin onnistunut matka päättyi
bussimatkaan Slovenian puolelle ja lentäen kotiin vielä myöhään samana iltana.

Kauniit kattokuviot katedraalissa Zagrebissa

Kuvia Zagrebin nähtävyyksistä otettiin

Liitän loppuun kuvan koko porukasta Ljubljanan Pyhän Nikolauksen katedraalin portailla ja muita saamiani
kuvia. Kiitos matkaseurasta!

Matkanjohtaja Matti Koskivaara

Lubljanaa hallitsevat Julian lumihuippuiset vuoret

Ljubljanan linna yöllä

Zagrebin taksi!

Matti ja Marketa laskevat onko kaikki mukana!

