
OPH-eläkeläisten Kroatian matka 21-26.9.2015 

 

Maanantai 21.9 

Matka Kroatiaan alkaa. Lentokentällä tapaan matkanjohtajan Leila Rantakankaan klo 

14.30. Saan matka-asiakirjan ja teen lähtöselvityksen ja menemme Eevan kanssa 

turvatarkastukseen. Leila jää vielä odottelemaan viimeisiä matkalaisia. Menemme 

Lentokentällä olevaan Fly Inn ravintolaan tervehtimään siellä jo olevia matkalaisia. 

Leilan saavuttua ruokailu voi alkaa. Ruoka, jossa on caesar-salaatti, rapeaksi 

paistettua siikaa, perunapyreetä ja kanttarellipaistosta ja suklaamousse 

mehustettujen vadelmien kera jälkiruokana, on sopivan kokoinen ja maukas annos. 

Lounaan jälkeen siirrymme lähtöportille odottamaan lentokoneeseen siirtymistä. 

Lentomatka kuluu seurustellen, lukien ja kahvia nauttien. Ljubljanan kentällä on 

bussi kuljettajineen meitä odottamassa ja niinpä bussimatka Opatijaan voi alkaa. 

Perillä olemme n. klo 21.00, joten menemme illalliselle välittömästi. Nautimme 

pienet tervetulodrinkit alkajaisiksi ja teemme pikaisesti esittelykierroksen. 

Nautimme viinin kanssa ruokamme ja sitten on huoneiden luovutus. Kaikissa 

huoneissa on parveke ja näköala merelle. Väsyneitä olemme matkasta, siispä nyt 

nukkumaan.  

 

Tiistai 22.9 

Heräämme hitaasti aamuun ja saamme nauttia aamupalasta kaikessa rauhassa sekä 

upeasta maisemasta. Ihaillen katselemme ympärillemme, merta parvekkeemme alla 

ja auringonpaistetta. Lähdemme klo 11.00 patikoimaan rantareittiä Lovraniin, jossa 

meillä on lounas. Reittimme mutkittelee ja myötäilee rantoja. Pysähtelemme ja 

kuuntelemme paikallisoppaamme Davorin jutustelua Leilalle. Reittimme on 

päällystetty/laatoitettu koko matkalta ja matkaa yhteen suuntaan on 6 km. 

Palaamme lounaan jälkeen takaisin hotellille ja jokainen saa käyttää muutaman 

tunnin omien halujensa mukaan. Eevan kanssa menemme ulkoaltaalle uimaan ja 

sitten valmistautumaan iltaa varten. Kokoonnumme klo 18.30 respan aulaan, josta 

lähdemme Leilan opastuksella Istranka ravintolaan illalliselle. Matkalla poikkeamme 

erikoismyymälään, jossa meille esitellään meren pohjalla kypsytettyä kuohuviiniä. 

Pullo maksaa 170e, joten meiltä se jää ostamatta. Ruokapaikka on viihtyisä ja 

melkein meidän käytössämme illan. Paluumatkalla hotellille käymme kuvauttamassa 

itsemme rannalla merenneito-patsaalla. Kuva siirtyy välittömästi nettiin.  



Keskiviikko 23.9  

Aamupala ja eväspaketti kainaloon ja bussiin klo 8.30. Matka Uckan rinteille, jossa 

hajaannutaan kahteen ryhmään. Neljätoista urheaa lähtee paikallisoppaan mukana 

kiipeämään rinnettä ylöspäin. Me Eevan kanssa liitymme sauvoinemme patikoijiin. 

Toiset taas jatkavat bussilla vuorelle ja tekevät siellä pienen lenkin. Ilma on 

sumuinen ja sadetta saadaan aina kuuroina. Parin tunnin patikoimisen jälkeen tulee 

kunnolla vettä. Bussi tulee jo alaspäin ja ottaa meidät suojaan sateelta. Menemme 

paluumatkalla vielä pieneen kylään, jossa osa menee kahviloihin. Pienempi ryhmä 

lähtee taas sateen tauottua lenkille. Kun olemme takaisin melkein kylän portilla 

sataa rankasti ja vedämme sadetakit niskaamme. Mekin ehdimme nauttimaan 

cappuccinomme kahvilassa ennen bussille lähtöä. Hotellilla kuivattelemme 

vaatteitamme ja kenkiämme föönillä. Menemme torille shoppailemaan ja kauppojen 

päälle nautimme oluet. Illallinen on hotellin ravintolassa. Ruokajuomien kanssa on 

pientä sähläystä ja lopulta saamme sekä viinit että vedet maksutta. Sehän sopii. 

 

Torstai 24.9 

Varhainen aamulähtö. Bussilla olemme jo kahdeksalta ja 

matkamme suuntautuu Plitvicen kansanpuistoon. 

Mutkittelemme kaunista rantatietä ja portilla 2 meitä 

odottaa oppaamme Diana. Huikaisevat maisemat ja 

putoukset, joista korkein on 78m korkea. Kiertelemme 

puistossa pitkospuilla 2,5h ja ajamme välillä sähkölautalla. 

Lounas on klo 14.30 kierroksen jälkeen. Tänäänkin sateli 

vettä. Paluumatkalla moottoritiellä yllätti Buratuuli ja 

bussimme joutui laskeutumaan alemmas pienemmille teille. 

Moottoritie oli busseilta ja rekoilta suljettu. Matkalla 

pidimme puolen tunnin tauon huoltoasemalla. Hotellilla 

olimme vasta klo 19.30,  joten taas  kiireesti illalliselle 

hotellin ravintolaan. Vielä pieni lenkki ulkona ja pesulle ja 

nukkumaan. 

 

 

 



Perjantai 25.9 

Aamupalan jälkeen heti klo 7.45 laiturille ja matkalle 

Krkn saarelle laivalla. Muuten hyvin, mutta laivaa ei 

näytä olevan eikä odottelunkaan jälkeen tulevan. 

Oppaamme rupeaa selvittelemään asiaa. Linkki väliltä 

oli katkennut ja varustamo ei ollut saanut tilausta 

laisinkaan. Pienempi laiva tulee ja pääsemme 

lähtemään matkaan n. klo 9.30.  Merellä tuulee ja 

vettä pärskii kannella olevien niskaan. Ei haittaa, sillä 

baari on auki ja drinkit maistuu. Kiertelemme rannan 

suojassa ja pääsemme Malinskaan Krkn saarelle. 

Teemme patikoinnin maaseudulle lammasaitausten 

välissä kulkevaa tietä pitkin. Käymme hautausmaalla 

ja palailemme rantaan. Tuuli on yltynyt ja taas Bura 

puhaltaa navakasti. Opas ehdotta bussikyytiä takaisin 

ja järjestää bussimme saarelle lounaan aikana. 

Alkudrinkit ja viinin kera ihanat ruoat nautittiin 

ulkokatoksessa. Jälkiruoan jälkeen saimme kuohuviiniä anteeksipyynnöksi 

viivytyksistä. Oli kerholaulun aika, johon jo toisessa säkeistössä kaikki yhtyivät. Vielä 

olutlaulu ja sama juomalaulu kuubalaisittain. Tunnelma oli katossa. Kohta tarjoilijat 

kantoivat joka pöytään 3litran krakipullot telineessä ja ryyppylasit. Ja taas nautittiin 

juomaa. Kaikki olivat iloisia ja puheensorinaa riitti. Lopulta maltoimme lähteä bussiin 

ja hotellille. Läksiäisillallinen nautittiin kaupungilla, rannalla sijaitsevassa Yacht 

Clubilla viineineen. Siellä oli paljon muitakin ryhmiä ja hälinää runsaasti. Pimeää oli 

kun palailimme hotellille pakkailemaan laukkujamme. Aamulla olisi kotiinlähtö. 

 

Lauantai 26.9 

Aamupala ja matkalaukut pakattiin mukaan bussiin. Olimme valmiita klo 8.30 

kotimatkalle. Vielä kuitenkin kävimme kierroksen Istrian niemimaalla. Ajoimme 

tunnelissa (5km) läpi Uckan ja Livadeen tryffelimaistiaisille. Siellä oli myös viinin 

maistajaiset ja ruokamessut, jossa myytiin juustoja, viinejä ja tryffeleitä. Kilo 

tryffeleitä maksoi 4.000e. Maistiaisten jälkeen jatkoimme matkaa korkealla vuorella 

olevaan, muurien ympäröimään Motovunin kaupunkiin. Siellä nautimme matkan 

viimeisen yhteisen lounaan, jonka aikana kiitin opastamme Leilaa kaikkien 

matkalaisten puolesta ja luovutin hänelle kiitokseksi Soilen tekemän kauniin enkelin. 



Bussissa kiittelin matkalaisia ja kerroin oph-eläkeläisten 

tulevista ulkomaan matkoista ja Kolin kesäpäivistä sekä 

lapin matkoista. Kehotin heitä viemään omiin 

alueosastoihin terveisiä ja innostusta osallistumaan 

tapahtumiin. Soilelle pyysin lähettämään kuvia ja 

palautetta matkalta, ja toiveita tulevista matkoista. 

Ljubljanan lentokentälle tultuamme Leila kiitteli 

bussinkuljettajaa sekä opasta ja luovutti kirjekuoret, joihin 

olimme bussimatkan aikana keränneet tipit heille 

kiitokseksi. Seurasi lähtöselvitys, turvatarkastus ja pientä 

shoppailua kentällä. Odottelimme koneeseen pääsyä ja 

kohta olimmekin, klo 23.00, Helsingissä, jossa erosimme 

toisistamme halauksin. Minun kotiutuminen Ouluun oli 

sunnuntaina. Matkasta jäi mukavat muistot. Oppaamme 

Leila oli topakka ja erittäin pätevä. 

 

Kiitokset, Lahja Impola 

 

   

 

  

 

  

 

          

 

 

 

 

 



 


