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Marraskuussa 2013 Helsingistä Carvoeiroon
Tiistai 5.11.2013
Ajo laivaan Vuosaaren satamassa

Lähtöpäivä oli harmaa ja sateinen,
asteita mittarissa +7. Kotoa
lähdettäessä puoli neljältä vettä
tuli kaatamalla. Vuosaaren
satamassa Check in-portilla piti
olla viimeistään puoli viideltä, me
olimme varttia ennen. Sisään
tsekkaus Finnmaidille oli aloitettu
jo kahdelta, joten meidän
jälkeemme ei enää montaa autoa
ollut jonossa. Myöhäisestä tulosta
seurasi, että 8. autokansi, johon
meidät ohjattiin, oli ääriään
myöten täynnä ja päästäksemme
kannelle meidän piti peruuttaa kapeaa väylää ja jyrkkää ramppia monta kymmentä metriä ylös. Matka oli
pitkä ja Marja ratissa. Peruuttaminen ei ole Marjan vahvimpia puolia, saati sitten tällainen
peruuttaminen. Pääsimme kuitenkin lähes kunnialla rampin yläpäähän, johon Honda jätettiin. Meidän
jäljessämme peruuttanut auto ja mieskuski etenivät rampilla Marjaakin kiemuraisemmin. Kuski joutui
ottamaan useaan kertaan alhaalta uutta vauhtia ja kun miespolo vihdoin oli ylhäällä naama hiestä
märkänä ja tulipunaisena, tokaisi laivamies vielä kaiken päälle, että onko sitä edes ajokorttia, kun ei
sivupeilejäkään osata käyttää.

Ikkunallisessa ulkohytissämme 7046 olimme puoli viideltä. Illallinen oli tarjolla puoli seitsemästä
kahdeksaan. Pöydät notkuivat erilaisia herkkuja: mätejä, lohta, simpukoita, sushi-lajitelmia, katkarapuja,
salaatteja. Lämpimässä pöydässä voiton vei juuri sopivasti kypsytetty ankanrinta. Lopuksi maistoimme
vielä juustoja ja kakkuja, vaikkemme olisi lainkaan jaksaneet.

Laiva keinui, ryskyi ja paukkui. Lounais-Suomessa ja Satakunnassa oli kuulemma pari kymmentä tuhatta
taloutta ilman sähköä. Uusikaupungissa tuuli oli puhaltanut 22 m/s, puita nurin ja vedet tulvivat kaduilla.
Kymmenen vuotta sitten oli ollut vastaava myräkkä. Pekka Pouta kymppiuutisten jälkeen kuitenkin kertoi,
että myrskymatala oli laantumassa ja kulki rannikolta Jyväskylän suuntaan. Huomiseksi lupaili sadetta ja
harmaata. Olipa oikea aika karistaa pohjoisen tomut töppösistä!

Keskiviikko 6.11.2013
Laivapäivä

Laivayö sujui makoisasti nukkuen. Aamuun mennessä meri oli tyyntynyt, vain pientä lipatusta veden
pinnassa. Puolilta päivin päätimme ulkoilla ylimmän kannen helikopteriympyrällä. Ulkoilutuokio jäi
kuitenkin lyhyeksi. Sadetta alkoi tihkua taivaalta ja yläkannella tuuli oli niin kova, että ympyrän
kiertämisestä ei tullut mitään. Palasimme sisätiloihin Cafe Verdeen ”aamukahville” ja lohileiville.
Samalla muistelimme näitä laivamatkoja. Olimme tehneet niitä syksyin keväin jo vuodesta 1995 lähtien.
Muistelimme lämmöllä entisiä aikoja, jolloin laivat olivat ”oikeita” rahtilaivoja. Matkustajien osuus oli
vain murto-osa nykyisestä. Noihin aikoihin laivan kapteeni ilmestyi illalliselle virka-asussaan. Oli kutsunut
pöytäänsä matkustajavieraita, tarjosi joskus jopa alkudrinkit kaikille illallisvieraille. Myös matkustajat
pukeutuivat illalliselle parempiinsa. Sitten vuosien mittaan jäi kapteenin pöytä tyhjäksi. Pöydässä ei
istunut sen enempää kapteenia kuin vieraitakaan. Ja nyt on jo vuosikausia illastettu ravintolassa ilman
kapteenia tai hänen pöytäänsä ja matkustajat ovat pukeutuneet ihan mihin tahansa.
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Illallisen tarjoamat vaihtoehdot olivat runsaat. Lämpimässä pöydässä oli mm. mureaa hirvenpaistia ja
lammasta. Jälkiruoka-tiramisu oli poikkeuksellisen mehukas.

Laiva rantautui Travemündeen puolisen tuntia myöhässä. Ulos laivasta ajoimme kello 22. Olimme
varanneet yösijan Travemündesta ja antaneet ”Tompalle” Hotel Landhaus Boden osoitteen. Hotellikatu
oli valtaisan remontin kourissa ja ”Tompan” ehdottamasta ajosuunnasta täysin poikki. Esteen kierto ei
tahtonut onnistua millään, sillä koko hotellikadun poikkikatukin kuului tietyön piiriin. Oli pakko mykistää
navigaattori, aloittaa oma navigointi ja kaartaa rannan kautta esteiden taakse. Hotellilla meitä oli jo
odoteltukin. Ripsakka nuori mies kantoi tavaramme toisen kerroksen parvekkeelliseen huoneeseen ja näytti
hotellin takaoven, josta olisimme voineet kipaista Traven yöhön. Aikoi nimittäin lukita pääoven yön ajaksi.
Sanoimme kuitenkin hipsivämme pikaisesti yöpuulle, jotta olemme aamulla virkeinä jatkamassa matkaa.
Harmitti, ettemme tulohötäkässä huomanneet pyytää verkon salasanaa ja näin emme päässeet
iltapäivälehtien ja Hesarin kimppuun. Seuraavalla kerralla on muistettava heti sisään kirjoittautuessa
tivata myös verkon salasanat. Ajettu tähän mennessä 28 km.

Torstai 7.11.2013
Travemünde - Hampuri – Rotenburg - Verden - Minden - Paderborn, 365 km

Aamiainen oli hyvä ja aamiaissali viehättävä. Se oli havaittu myös läheisellä rakennustyömaalla. Sieltä
kävellä rompsutteli pari rakennustyömiestä sievästi sisustettuun saliin työhaalareissaan ja kuraisissa
työkengissään. Asettuivat kynttilöin koristeltuun aamiaispöytään ja nauttivat silmin nähden
seisovanpöydän antimista. Aamiaissalin valvoja oli kiusaantunut, mutta ei tietenkään voinut ajaa
”herroja” pois, koska eivät aiheuttaneet minkäänlaista häiriötä. Me olimme tilanteesta huvittuneita.

Matkaan pääsimme vartin yli 10, asteita oli +9 ja pilvipouta. Yöllä oli satanut rankasti. Puissa oli vielä
loppuruskan rusehtavat lehdet. Aluksi ajoimme moottoritietä Hampuriin. Hampurin jälkeen siirryimme
tielle 75 kohti Verdeniä. Ohitimme siistejä kyliä ja taloja, joiden pihat oli viimeisen päälle haravoitu.

Kiepuimme tovin Hampurin kyljessä olevassa Harburgissa. Olimme antaneet ”Tompalle” ohjeeksi lyhin
reitti ja sekös oikaisi kaikki mutkat suoriksi. Eteneminen oli mielenkiintoista, mutta omituista. Asteita +11.
Kieputusten jälkeen pääsimme ihanalle maaseututielle. Aurinko pilkisteli pilvien takaa. Poikkesimme
Rotenburgissa, mutta eipä ollut kummoinenkaan.

Rotenburgista kohti Verdeniä. Verdenissä jalkauduimme toviksi ja nautimme jättivadelmaleivoskahvit.
Emme muistaneet, että Saksassa tilaus on: kaksi kahvia, kaksi lusikkaa ja yksi leivos. Yritimme selvitä
kahdesta jättileivoksesta kunnialla. Lasku lystistä oli 7,50 €.

Sitten Verdenistä Mindeniin, jossa annoimme ”Tompalle” luvan siirtyä moottoritielle. Satoi ja oli
harmaata. Moottoritiellä kohti Paderbornia oli tietöitä ja seisovia jonoja. Paderbornin Ibikseen, josta
olimme varanneet yösijan jo etukäteen, oli hankala löytää, tai oikeammin sen autotalliin. Oli ajettava
kiellettyyn ajosuuntaan ja kierreltävä ja kaarreltava useampaan kertaan korttelin ympäri ennen kuin
autotallin ramppi löytyi. Ajellessamme ihmettelimme englantilaisten autojen määrää. Syy selvisi
myöhemmin. Paderbornin kupeessa olevassa Sennelagerissa asuu noin 10 000 brittiarmeijan sotilasta
perheineen!

Majoittautuessamme oli pilkkopimeää, vaikka kello oli vasta vähän yli viiden. Sateen vuoksi emme
lähteneet kaupungille illallispaikkaa etsimään vaan tyydyimme Ibiksen antimiin. Erikoispizza ja
herkkuleikkelelautanen menettelivät tässä tilanteessa. Ei annettu saparoita eikä päitä. Nettilehtien luvun
jälkeen ajoissa nukkumaan, jospa huomenna paistaisi.

Perjantai 8.11.2013
Paderborn - Brilon - Schmallenberg - Dillenburg - Rüdesheim am Main, 325 km

Ibiksen sijainti oli loistava, vanha kaupunki ihan vieressä. Ei satanut, mutta pilvistä oli. Ruokapaikkoja
olisi ollut vaikka kuinka paljon muutaman sadan metrin päässä Ibiksestä.
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Paderbornin historia ulottuu yli 1200 vuoden taa. Vanhan kaupungin sydämessä olivat mm.
Karolingischen Königspfalz, joka oli rakennettu paikalle, missä Kaarle Suuri vuonna 777 piti ensimmäisen
frankkien keisarillisen kokouksen. Palatsin vieressä kohosi kolmelle pyhimykselle omistettu Paderbornin
katedraali (Hoher Dom Ss. Maria, Liborius und Kilian). Katedraalin komea romaanis-goottilainen
arkkitehtuuri on pääasiassa 1200-luvulta, mutta osa kirkon lasimaalauksista toi modernin tuulahduksen
kirkon vuosisataiseen tunnelmaan. Kirkon ympärillä kohisivat laajan puiston tekokosket ja puistoa
ympäröivät upeasti entisöidyt keskiaikaiset talot.

Ennen puolta päivää annoimme ”Tompalle” ohjeeksi puolentoista kilometrin päässä olevan maailman
suurimman tietokonemuseon, Heinz Nixdorf MuseumsForumin osoitteen. Paderbornissa vuonna 1925
syntynyt Heinz Nixdorf (k. 1986) oli Saksan tietojenkäsittelyn pioneeri. Hänen ensimmäinen tietokoneensa
System 820 näki päivänvalon vuonna 1964. Ja siitä asiat kehittyivät nopeaan tahtiin niin, että vuonna 1968
Heinz osti suurimman asiakkaansa ja liitti sen perustamaansa Nixdorf Computer AGhen ja perusti yhtiön
pääkonttorin Paderborniin. 1970-luvulla Nixdorfista tuli Länsi-Saksan markkinajohtaja alallaan ja
neljänneksi suurin koko maailmassa.  Heinz Nixdorfin kuolinvuonna 1986 yrityksellä oli jo 25 500
työntekijää 44 maassa.

Ei siis ihme, että maailman suurin
tietokonemuseo on Paderbornissa.
Museossa siirryttiin symbolien,
merkkien, numeroiden, koodien ja
signaalien alkujuurilta 5000 vuoden
takaisesta Mesopotamiasta
nykypäivään. Esillä oli 2000
näyttelyesinettä ja 1001 tarinaa.
Ällistyttävän laaja ja monipuolinen.
Kannattaa ehdottomasti käydä.
Meidänkin piti vain pistäytyä
pikaisesti, mutta runsaat kaksi tuntia
vierähti huomaamatta ja toinen
mokomakin, jos olisi ollut aikaa.

Sää oli seljennyt museokäynnin aikana.  Aurinko pilkisteli, asteita +12. Annoimme ”Tompalle” suunnaksi
Brilon, jossa jalkauduimme toviksi. Brilon osoittautui viehättäväksi ”kaupunkikyläksi”.

Brilonista ajoimme ihanien vuoristomaisemien läpi valkoista tietä Ramsbeckin kautta Schmallenbergiin ja
Dillenburgiin. Tie kiemurteli välillä alhaalla laaksoissa, sitten taas kapusi rinteitä ylös. Pöyheät
kuusimetsät reunustivat tietä molemmin puolin. Maisemat olivat kuin kuvakirjasta. Vahinko, että hämärä
hiipi ja sadekin oli riesana. Upea reitti, joka on ehdottomasti ajettava valoisaan aikaan. Meillä
tietokonemuseo sotki päivän aikataulut. Väliin vuoria ylitettiin sakeassa sumussa, välillä kaatosateessa.
Onneksi poutajaksojakin mahtui väliin.

Olimme varanneet etukäteen yösijan netin mukaan kovinkin viehättävästä hotellista Etelä-Saksassa Reinin
laaksossa sijaitsevasta Rüdesheim am Rheinistä. Tämän hotellin, Zum Bärenin, osoitteessa oli jos mitä
merkillisyyttä. Ensin ei löytynyt ilmoitettua katua, sitten ei katunumeroa ja paikkakuntakin oli haastatellun
kadulla kulkijan mukaan 12 kilometrin päässä ”Tompan” meille löytämästä. Kun oikea kaupunki, tie ja
hotelli vihdoin löytyivät, ei löytynyt parkkipaikkaa ja varattu hotellikin oli kaikkea muuta kuin mitä
booking.comin kautta oli annettu ymmärtää. Asian tiimellyksessä nappasimme kadulta ensimmäisen
nuoren miehen selvittämään tilannetta. Lopputuloksena oli, että hylkäsimme varaamamme hotellin ja
menimme kadulta kaapatun ohikulkijan suosittelemaan Hotel Rüdesheimer Schlossiin. Kiitos ohikulkijan
(joka oli tämän hotellin vävykandidaatti) meitä osattiin odottaa hotellilla jopa hotellin johtajan toimesta.
Saimme Hondan talliin ja luksushuoneen (no 25) jättikylpyhuoneella itsellemme.

Kello oli tässä vaiheessa kymmenen ja olimme tyytyväisiä majoituksen järjestymisestä. Mutta lisää oli
tulossa. Tarvitsimme illallisen ja onneksemme hotellin ravintola oli vielä auki. Ravintolasaliin meno oli
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melkoinen yllätys. Nelihenkinen tanssiorkesteri pisti salissa parastaan. Parketilla pyörähteli ikäisiämme
pareja ja tunnelma oli riehakas. Illan mittaan selvisi, että ravintolassa tanssittiin joka ilta ja sama
bulgarialainen orkesteri oli huolehtinut tahdeista jo 13 vuoden ajan. Riston pihvi ja Marjan maksapihvi
olivat 3 sianpään arvoisia. Ilta illallisineen ja tansseineen oli napakymppi. Arvelimme jäävämme näin
hupaisaan paikaan vielä toiseksikin yöksi, mutta jätimme lopullisen päätöksenteon aamuun.

Lauantai 9.11.2013
Päivä Rüdesheim am Rheinissa

Aamiainen oli loistava. Aamiaissali viehättävä, henkilökunta upeaa. Kuohuviiniäkin oli pakko nauttia heti
aamutuimaan, edes pieni tilkkanen, houkuttelivat. Päätimme jäädä toiseksi yöksi Rüdesheimiin.

Kun siis päätimme jäädä, pääsimme samalla hotellin isäntäväen erityissuosioon. Koska sää oli hieno,
rouva suositteli meille kulman takana olevaa hissikabiinia, jolla pääsi ylös huipulle ja kävelyä sieltä alas
läpi viinitilusten. Me tartuimme syöttiin. Vaunumatka ylös ruskan väreineen oli silmiä hivelevä. Taivas oli
kirkkaan sininen, muutamalla pilvenhattaralla koristeltu. Asteita päälle kymmenen. Loistavat olosuhteet
verrattuna eilisen iltapäivän ja illan sateisiin. Ylhäällä ihailimme huikeaa viinitilusmaisemaa ja alhaalla
kiemurtelevaa Reiniä. Aikaisemmin olimme katselleet Reiniä joenvarsiteitä ajaen. Uusi lintuperspektiivi
avasi uuden Rein-maiseman silmiemme eteen.

Ihmettelimme ylhäällä pompöösiä Niederwaldin Germania-monumenttia. Korkeudeltaan 38 metrinen
muistomerkki oli pystytetty vv. 1877-1883 dresdeniläisen Johannes Schillingin piirustusten mukaan.
Muistomerkin keskushahmona oli Germania-neito, joka oikealla kädellään kohotti keisarikruunua ja vasen
käsi lepäsi keisarillisen miekan kahvassa. Neidolla jalustoineen oli painoa peräti 32 000 kg. Monumentilta
oli huikaisevat näkymät alas Reinin laaksoon. Samoja näkymiä ihailimme myös vieressä olevasta
Niederwaldin temppelistä, joka oli rakennettu vuonna 1790 ja josta tuli 1800-luvulla monen intellektuellin
ja taiteilijan inspiraation lähde (Beethoven, Goethe, Brentano). Vuoden 1944 pommituksissa temppeli
tuhoutui, mutta oli rakennettu uudelleen ja avattu kesäkuussa 2006.

Hissin sijaan päätimme palata alas urheiluhenkisesti kävellen. Laskeuduimme alas yli 2 kilometriä
viinitilusten keskellä. Reitti oli hurmaava, mutta haastava. Koko ajan enemmän tai vähemmän jyrkkää
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laskua. Marjalla korolliset nilkkurit, vaikka ainoat oikeat jalkineet olisivat olleet kunnon lenkkarit.
Muutamassa kohdassa harpoimme jyrkkien viiniköynnösrivien suuntaisesti alas lyhentääksemme reittiä.
Runsaan parin kilometrin matka kesti tunnin. Reidet kramppasivat ja päkiät ja varpaat olivat muuskana.
Korot ja jyrkkä, pitkään kestävä alamäki olivat raastava yhdistelmä. Risto kulki osan matkaa takaperin,
koska tuntui helpommalta ikään kuin kiivetä taaksepäin samalla kuitenkin askeltaa alaspäin. Alhaalla
Risto tarvitsi heti elvytysoluen. Marja elvytti mieltään viereisissä huikeissa joulutarvikekaupoissa.

Hotellimme sijainti oli erinomainen. Kaikki Rüdesheimin tärkeät kohteet olivat lähellä. Niin myös yksi
Euroopan suurimmista mekaanisten musiikki-instrumenttien kokoelmista, Siegfrieds Mechanisches
Musikkabinett. Museo toimi rakennuksessa, joka oli rakennettu vuonna 1542 ja edusti ajan
ylhäisöasumusten kauneinta kastia. Rakennuksen sisällä oli yhä nähtävissä mm. koristeellisia freskoja ja
goottilainen kappeli. Tunnin opastettu kierros johdatti meidät pienten soittorasioiden maailmasta aina
isojen orkesteritoteutusten pariin. Mielikuvitusta ja taitoa oli tarvittu noiden vekottimien keksimiseen ja
toteuttamiseen.  Esillä oli soittopelejä kolmelta vuosisadalta ja oppaan avustuksella saimme kuunnella eri
vempaimien musiikkikappaleita. Musiikki-ihmeiden jälkeen maistui kupillinen Rüdesheimer coffeeta
Kahvin sielu oli liekitetty Asbach brandy, vaniljalla maustettu kermavaahto ja suklaarouhe (vrt. Irish
coffee).

Illallinen jälleen hotellimme ravintolassa. Orkesteri pisti vauhtia asiakkaiden töppösiin ja keittiö tarjosi
herkullisia makuelämyksiä. Perhehotellin emäntä ja isäntä kävivät vuoronperään tarkistamassa, että
viihdyimme. Olihan heidän poikansa Suomi-fani ja asunut Tampereella ja matkaillut Suomea pitkin ja
poikin. Ihastelivat myös elämäntapaamme; mahdollisuutta nauttia ihanasta Suomen kesästä ja olla talven
tuiverrusta paossa Portugalissa.

Risto tilasi saman pihvin kuin eilen. Oli hyvä eilen ja tänään vieläkin parempi ja isompi. Marja vaihtoi
eilisen maksan lampaan fileeseen. Oli hyvää, 3 sianpäättä.

Sunnuntai 10.11.2013
Rüdesheim am Rhein – Mainz – Bürstadt – Michelstadt – Miltenberg - Erlabrunn, 300 km

Runsaan aamiaisen jälkeen matka jatkui. Sää oli harmaa ja vettä tihkui taivaalta. Eilinen upea aurinkosää
oli tipotiessään. Onneksi 500 eilen otettua kuvaa jäivät todisteeksi. Kirjoitimme vielä huoneen
vieraskirjaan kiitoslauselmat vietetystä ajasta. Hotellin isäntäväki hääräsi talossaan iltamyöhään ja jo
aamuvarhaisella olivat tarkkailemassa tilannetta. Isäntä oli pukeutunut rennon siististi, aina nähdessämme
erivärisiin villapaitoihin ja sulautui näin luontevasti asiakkaiden joukkoon. Jos meidän hotelliin tulomme
olisi ollut ”normaali”, emme olisi häntä hotellin johtajaksi tienneetkään. Tuntui kuin hän olisi ollut
kaikkialla. Tarkkaili ja kuunteli koko ajan puolella korvalla asiakkaita kuljeksiessaan ympäriinsä. Näillä
keinoin hän sai välitöntä palautetta. Henkilökunta ei vetelehtinyt ja asiakkaiden pieninkin toive
rekisteröitiin ja pyrittiin täyttämään. Kaikki tapahtui vähäeleisesti ja kodikkaasti.

Kaupungista poistuimme puoli 12, asteita +7. Yritimme pysyä Reinin tuntumassa, mutta yhtenään tie
erkani siitä. Pistäydyimme Marienthalin pyhiinvaelluskirkossa sekä ihailimme viinirinteiden
värikylläisyyttä. Ajelimme Riesling-reitillä. Läpi Eltville am Rheinin, sitten taas eroon Reinistä
Martinsthaliin ja pikaisesti takaisin  Reinille. Reinin vedenpinta oli korkealla, joessa olevat saaret olivat
veden alla ja saarissa kasvavat puut olivat kuin suuresta kukkavaasista.

Mainzissa törmäsimme satoihin poliisiautoihin, poliiseihin ja turvamiehiin. Reiniltä oli juuri rantautunut
jokialus, josta purkautui tummapukuista väkeä satamäärin. Turvajärjestelyt olivat valtaisat. Epäselväksi
jäi, mikä Euroopan silmäätekevien joukko Reiniltä rantautui.

Matka jatkui sateen siivittämänä pieniä ja vähän isompia kyliä ja kaupunkeja halkoen. Reitti Bürstadtiin
oli kerrassaan upea maisemien muodon ja syksyn värien ansiosta. Karttaankin oli merkitty maisematieksi
ja sitä se todella oli. Sade ja paikoin lisänä vielä sumu taittoi maisemilta parhaan terän, mutta jopa näissä
olosuhteissa ihailun aihetta piisasi. Nämä alueet kuuluvat Saksan vanhimpiin.
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Bürstadtista suuntasimme itään. Jatkoimme maisematietä Bensheimiin ja sieltä edelleen Michelstadtin
kautta Miltenbergiin. Historiallinen Miltenberg sijaitsi Main-joen vasemmalla rannalla ja oli superkaunis.
Vanhan kaupungin ihanat ”puolipuiset” talot, 1200-luvulla rakennettu linna, 1300-luvun lopulta olevat
kaksi kaupungin porttia, Mainzer Tor ja Würzburg Tor, ja monet muut nähtävyydet olisivat vaatineet
useamman tunnin pysähtymistä kaupunkiin. Sateisen sään johdosta tyydyimme pikaihasteluun toivoen, että
joskus voimme palata.

Päivä pimeni jo ennen viittä. Olimme siirtyneet Hessenin osavaltiosta Baijeriin. Yöpyminen oli tarkoitus
hoitaa jossain Würzburgin lähistöllä. Emme olleet varanneet hotellia etukäteen. Tottahan noita
gasthauseja ja muita on tienvarret pullollaan, ajattelimme. Mutta eipäs ollutkaan. Mikä noituus! Aina kun
hotelli on varattu etukäteen, on matkalla herkullisia tarjokkaita vaikka kuinka. Mutta annahan olla, kun
otat rennomman tyylin ja ajattelet varaavasi majapaikan lennosta, niin ei yhtään ainoaa kunnollista
yösijaa satu kohdalle. Mekin haravoimme niitä ”Tompan” avulla ja paikalle päästyämme olivat toinen
toistaan kummallisempia. Näin siis ajelimme kymmeniä kilometrejä suuntaan jos toiseenkin, kunnes
olimme niin uupuneita, että navetan vinttikin olisi kelvannut. Yritimme kuitenkin vielä kerran ”Tompan”
antamasta luettelosta maistella hotellien nimiä. Erlabrunnissa, 10 kilometrin päässä Würzburgista, oleva
Landsgasthof Zum Löwen kuulosti sympaattiselta (www.loewen-erlabrunn.de). Sinne siis!

Erlabrunnin pittoreski pikkukylä oli täynnä puolipuisia taloja, muutama viinikellari ja muutama hotelli.
Zum Löwenistä saimme asiallisen huoneen ja henkilökunta oli ystävällistä ja avuliasta.

Oli Martinpäivä ja hanhipaistin aika. Hotellin ravintola oli paikkakuntalaisten suosiossa. Henkilökunta
kiidätti hanhipaistitarjottimia keittiöstä ravintolasaliin sellaisella vauhdilla, ettei kuntolenkille tarvinnut
päivän päätteeksi lähteä. Onneksi meille löytyi vapaa pöytä. Tilasimme hanhipaistin, nälkäisiä kun
olimme. Koko hanhen, vaikka henkilökunta arveli, että ehkä meille puolikaskin olisi piisannut. Ei mitään,
koko hanhi pöytään! Tunnin aherrettuamme, puolikuolleina ja osan maailman herkullisimmasta hanhesta
lautasille jättäneinä, totesimme, että kyllä meille olisi puolikaskin riittänyt. Mureaa ja herkullista. Hanhi
tarjoiltiin lumipalloa muistuttavan perunapallon, piparjuurella maustetun pinaattimuhennoksen ja
haudutetun punakaalin kera. Ristokin, joka alituiseen tilasi riskialttiita solomilloja tai rump steakeja,
kehräsi tyytyväisyyttään hanhiherkkua popsiessaan. Mahtavan hanhiaterian yksikköhinta oli 18,80 €. Koko
lasku 46 €. Kolme sianpäätä ja monta plussaa perään.

Maanantai 11.11.2013
Erlabrunn - Würzburg - Bad Mergentheim - Weikersheim - Röttingen - Schillingsfürst - Feuchtwangen,
160 km

Runsas ja monipuolinen aamiainen odotti kello 9 ravintolasalissa. Olimme hotellin ainoat asiakkaat ja
meitä kohdeltiin kuin piispaa pappilassa. Aamiaisen jälkeen teimme pikakatselmuksen kylälle, josta vanhin
tunnettu maininta on jo vuodelta 1209. Kylän nähtävyyksiin kuului 1600-luvulla rakennettu St. Andreasin
kirkko. Me emme käyneet kirkossa, mutta kylän kaunis hautausmaa sai mielemme hartaiksi. Sukuhaudat
olivat suuria ja huolella hoidettuja ja hautojen kukka-asetelmat taidokkaita.

Puolipilvistä ja asteita +6. Honda oli alkanut ulista kurjasti, joten ajattelimme pistäytyä jollain
huoltoasemalla tarkistuttamassa asiaa. Hotellilta saimme ajo-ohjeet 5 kilometrin päässä olevalle Amrhein
PKW&LKW- huoltoasemalle. Meidät otettiin heti käsittelyyn. Kaksi ammattimiestä kävi Hondan
kimppuun. Renkaiden ruuvien kiristys tarkistettiin ensimmäisenä. Niissä ei ollut vikaa. Sitten auto
nostettiin ylös ja tarkistettiin altapäin. Tuloksena oli, että muutaman tuhannen kilometrin päästä pitäisi
etujarrut uusia. Sillä aikaa, kun Honda oli ”tähystyksessä”, meille tarjottiin isot kupit kahvia ja vielä
ennen lähtöä mehukkaat paikalliset omenat.  Eikä koko touhu maksanut mitään. Olemme vissiin jo niin
vanhan näköisiä, että meitä kohdellaan näin ihanasti. Huoltoliikkeen pitäjä oli Suomi-fani, tuhannet järvet
oli oppinut jo koulussa. Annoimme käyntikorttimme ja kutsuimme Suomeen any time in summer.

Puolilta päivin huoltokorjaamon jälkeen otimme suunnaksi Romantische Strassen. Viime syksynä jo
ajelimme reitillä ja se oli mielen sopukoissa kaivelemassa. Ajattelimme katsoa oliko se toistamiseen
ajamisen väärtti.
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Würzburgin ohitimme läheltä mutta kiertäen. Näimme kirkontornien komeat siluetit ja olimme jo vähällä
kaartaa kaupunkiin. Huoltokorjaamokeikka oli kuitenkin verottanut sen verran päivän aikataulua, että
painoimme kaasua kohti Bad Mergentheimiä. Würzburgin kohdalla olivat viiniköynnösrinteet kerrassaan
upeita. Hehkuivat kullankeltaisina. Ennen Bad Mergentheimiä tuli umleitung (kiertotie) ja ajoimme
kymmeniä kilometrejä epämääräisissä maisemissa. Bad Mergentheimissa totesimme, että jo vuosi sitten
täällä oltiin. Nyt tunnistimme aukion, talot ja Weberin vaatekaupan. Kaupunki näytti edelleen mukavalta.
Yli 500 kilometrin pituiseen Main-jokeen yhtyvän 122 kilometrin mittaisen Tauber-joen ylitimme
useampaan otteeseen. Tauber kiemurteli näillä seuduilla kovasti.

Weikersheimissa oli suurenmoinen renesanssilinna, Schloss Weikersheim. Linnan historia juontaa 1100-
luvulta, mutta nykyisin nähtävä loistokkuus on peräisin niiltä ajoilta, jolloin Hohenlohe-suvun kreivit
asettuivat taloksi. Kreivi Wolfgang II muutti linnaan vuonna 1586. Vanhanaikainen linna ei tyydyttänyt
kreiviä. Tarvittiin siis uusi pytinki. Vaikutteita haettiin Ranskanmaalta ja Italiasta. 1600-luvulla lisättiin
rakennuksia ja siipiä ja koristeltiin sisätiloja. 1700-luvulla keskityttiin barokkipuutarhan luomiseen,
mallina oli Versailles. Barokkipuutarhan geometrisesti jäsennellyt kanavat, lammikot ja luotisuorat
kulkuväylät sekä tarkkaan muotoillut istutusalueet sekä runsas patsaiden määrä viehättivät suuresti tuon
ajan yläluokkaa. Viimeinen linnan Hohenlohe oli prinssi Constantin, joka vuodesta 1945 lähtien eli ja
työskenteli linnassa aina kuolemaansa saakka vuoteen 1973. Vuodesta 1967 lukien linna on ollut Baden-
Württenbergin osavaltion omaisuutta.

Linnakierrokset toteutettiin täysin tunnein. Olimme vartin myöhässä, mutta meitä odoteltiin toisessa
kerroksessa. Meidän, umpitavallisten suomalaisten, oli pinnistettävä koko mielikuvituksemme liikkeelle,
jotta palatsin kaikkien ylenpalttisten huoneiden vuosisataiset historiankiemurat olisivat edes jotenkin
tulleet ymmärretyiksi. Huoneiden ja salien koristelussa ei ollut säästelty vaivaa eikä rahaa. Saimme ihailla
toinen toistaan hienompia huonekaluja, seinäpaneeleja, maalauksia ja koristeluja.

Linnan kupeessa oli kaunis vanha kaupunki. Keskustoria reunustivat St. Georgen kirkko, barokkityylinen
raatihuone, viehättävät kahvilat, ravintolat ja viinituvat. Aukion keskellä solisi kesäaikaan
rokokoosuihkulähde.

Yöksi jäimme Feuchtwangeniin Gasthof Lamm-nimiseen hotelliin. Huone oli tilava ja juuri uusittu. Ei
kuitenkaan langattomia yhteyksiä. Siitä miinuspisteitä. Koska huoneen hinta rahastettiin meiltä jo heti
sisään kirjoittautumisen yhteydessä, päätimme jättää hotellin ravintolan kokeilematta ja suuntasimme
muutaman korttelin päässä olevaan paikallisten suosimaan viinitupaan. Päätös oli hyvä. Viinituvan
tunnelma oli leppeä ja palvelu ystävällistä. Marja tilasi kanaa ja Risto homemade lasagnen. Kaksi
sianpäätä! Kolmea ei voinut antaa, kun ruuat olivat niin simppelit. Illallisen hinta 25 € juomineen kahdelta
hengeltä. Ennen yöpuuta haimme ison kameran hotellilta ja kävimme kuvaamassa savuavia piippuja ja
keskiaikaisia taloja tummaa yötaivasta vasten.

Tiistai 12.11.2013
Feuchtwangen - Dinkelsbühl - Wallerstein - Nördlingen – Harburg - Donauwört - Augsburg -
Friedberg - Landsberg am Lech , 180 km

Neljän euron aamiainen oli hyvä, jos unohdetaan haalea kahvi. Emme viitsineet valittaa. Ulkona paistoi
aurinko ja se ilahdutti meitä kovasti. Tänään oli tarkoitus heittäytyä romanttiseksi romanttisella tiellä.

Matkaan pääsimme poikkeuksellisen aikaisin, jo kymmeneltä. Hotellin portaissa Risto kompastui kaikkine
kapsäkkeineen juuri samalla hetkellä, kun Marja oli lausunut, että näissä portaissa on oltava tosi
varovainen, kun askelmat ovat niin kapeat. Olemattoman valaistuksen johdosta Risto arvio portaat väärin
ja hupsis, portaissa oltiin kumollaan. Onneksi ei tullut murtumia, mutta mojovia mustelmia
todennäköisesti.
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Ulkona odotti yllätys. Auton tuulilasi oli jäässä, oikein raspilla joutui kaapimaan jäät irti. Yöllä oli
lämpötila laskenut alle nollan, sitä eilisillan savupiippujen sakeat savut ennustivat.  Hondan mittarissa oli
+2, eivätkä asteet kohonneet koko päivänä yli neljän.

Dinkelsbühl oli 10 kilometrin
päässä, Tonavan sivujoen
Wörnitzin varrella. Kaupunki
oli päivämme pääkohde.
Onnekkaina saimme auton
parkkiin lähes ydinkeskustaan.
Infotoimistosta saimme
kaupungin kartan, johon oli
merkitty suositeltava
kävelyreitti. Taivalsimme
kaupungin vanhaa muuria
myötäilevää reittiä ja kamera
kävi ahkerasti. Keskiaikaiset
talot tässä kaupungissa ovat
vertaansa vailla ja niitä
kelpasi kuvata. St. Georgen
1400-luvulta peräisin olevaa
kirkkoa pidetään Etelä-Saksan
kauneimpana goottilaisena kirkkona. Kolmekymmenvuotisessa sodassa (vv. 1618 -1648) Dinkelsbühl
antautui ruotsalaisille joukoille (ettei vain suomalaisten ansiosta!) ja sitä juhlistetaan vieläkin joka vuosi.

Sitten Wallersteiniin, josta piti kääntyä tie 10 kilometrin päässä olevaan Schloss Balderniin. Opastettu tie
kääntyikin, mutta oli poikki. Emme löytäneet muuta väylää, joten luovutimme ja jatkoimme Nördlingeniin.
Baldernin linnasta on merkintöjä jo 1000 luvulta ja nykyisen muotonsa barokkilinna sai vv. 1718-1737,
jolloin se oli Oettingen-Baldernin kreivien residenssinä. Linnasta olisi löytynyt yksi Saksan suurimmista
asekokoelmista.

Eger-joen varrella sijaitsevassa Nördlingenissä puhalsi jäätävän kylmä viima. Olipa helppoa saada Risto
kauppojen ovista sisään. Lämmitteli sen aikaa, kun kumppani tutki tavaroita. Nördlingenin historia on
pitkä ja sotaisa. Vuonna 1215 siitä muodostettiin vapaa ”valtakunnankaupunki”. Ennen 1600-luvun
puoliväliä kolmikymmenvuotisen sodan aikaan sen lähistöllä käytiin Nördlingenin 1. ja 2. taistelu sekä
1700-luvun lopulla Ranskan vallankumoussotien taisteluita. Sotaisasta temmellyksestä huolimatta
kaupungin keskiaikainen muuri on harvinaisen hyvin säilynyt. Kaupungin kirkko oli remontissa ja portaat
lähes 70 metrin korkuiseen torniin eivät houkutelleet aamuisen kuperkeikan vuoksi.

Nördlingenistä ajoimme Harburgiin, joka osoittautui tälläkin kerralla hankalaksi hirmukapeine katuineen
ja sokkeloineen. Donauwörten sen sijaan oli upea, sen olimme ennenkin todenneet. Kaupungissa on Etelä-
Saksan kauneimmat kadut, sanotaan. Ajoimme keskustan läpi. Parkkipaikkoja ei osunut kohdalle, joten
jatkoimme matkaa Augsburgiin, jossa oli tarkoitus yöpyä.

Augsburg oli valtavan iso ja iltaruuhka pahimmillaan. Yliopisto- ja korkeakoulukaupunki sekä yksi Etelä-
Saksan merkittävimmistä kauppa- ja teollisuuskeskuksista. Ibis oli täynnä. Ruuhkasta säikähtäneinä
jatkoimme matkaa Landsberg am Lechiin, jonka Sen keskusta upeine taloineen oli yllätys. Uskomatonta,
että Landsberg am Lechillä on niin synkkä menneisyys. Kaupunki on tunnettu vankilasta, jossa Adolf
Hitler yhdessä Rudolf Hessin kanssa kirjoitti ”Mein Kampf”-kirjan.  Hitlerin sellistä numero 7 tuli osa
natsikulttia ja se tunnettiin Hitler-Jugendin kaupunkina. Siellä oli myös yksi toisen maailman sodan ajan
suurimmista keskitysleireistä.

Emme halunneet jäädä moiseen kaupunkiin, vaan päätimme etsiä yösijan maaseudulta. ”Tompan”
hotelliluettelosta valitsimme 10 kilometrin päässä olevan Landhotel Zur Alten Postin, jossa meidät otettiin
avosylin vastaan ja meille annettiin todennäköisesti talon paras huone, numero 16, baijerilaisittain
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sisustettu morsiushuone. Katoksellinen leveä vuode, jonka katossa komeilivat upeat maalaukset.
Tarkoitettu Romanttisen tien kulkijoille. Siis meillekin.

Illalliselle menimme alakertaan, jossa näytti olevan varsinainen tohina. Yhdessä kabinetissa oli
paikallisten pelimannien kuukausikokous ja vieressä oli toistakymmentä harmaapartaa tärkeinä erilaisia
asioita tuumimassa. Varsinainen ravintolasali oli täynnä. Meidät ohjattiin salin takana olevaan
kabinettiin, jossa oli 3 pariskuntaa, heilläkin joku kokouksen tapainen meneillään.

Marjan grillilautanen ja Riston pippuripihvi olivat maultaan ja esillepanoltaan ykkösluokkaa. Elävin kukin
koristellut. Kauniimpia ruoka-annoksia on harvoin pöytäämme kannettu. Illallinen oli napakymppi ja
palvelu superluokkaa. Kolme sianpäätä molemmilta.

Keskiviikko 13.11.2013
Landsberg  am Lech - Schongau - Rottenbuch - Shwangau - Füssen - Meerburg – Hagnau am
Bodensee, 245 km

Matkaan ihanasta morsiushuoneestamme pääsimme kymmenen jälkeen. Sympaattinen ja ehdottomasti
suositeltava hotelli maaseudulla, navetat ja tallit pihapiirissä.

Aluksi poikkesimme Schongauhun, ei ollut kummoinenkaan ja olimme viime syksynä käyneet. Saimme
kuitenkin aikaiseksi hyvän aamulenkin. Sää oli harmaa, asteita +2. Tuntui jäätävältä.

Rottenbuchissa oli pakko poiketa, vaikka kävimme siellä viime syksynä. Luostarikirkko oli entisensä ja
jälleen äimistelimme sitä silmät ymmyrkäisinä. Kirkon nykyinen barokkiarkkitehtuuri on 1700-luvun
puolivälistä. Nämä suureelliset barokkikirkot (ital. barocco = merkillinen, konstikas) olivat yksi katolisen
kirkon propagandavälineistä uskonpuhdistusta vastaan.

Barokkikirkkoja on näillä seuduin
useita. Lähellä on samoihin aikoihin
rakennettu maailman kuulu
pyhiinvaelluskirkko Wieskirche
(UNESCON
maailmanperintökohde). Kirkko oli
60-vuotiaan arkkitehti Dominicus
Zimmermannin tuotannon
”timantti”. Kirkon arkkitehtuuri ja
sitä ympäröivä maisema ovat
täydellisessä harmoniassa
keskenään ja kirkon sisätilat ovat
täynnä valoa. Kattomaalaukset on
maalannut hovimaalari Johann
Baptist Zimmermann ja niitä
pidetään eräinä maailman
kauneimmista rokokoomaalauksista.

Matkan varrella oli runsaasti gasthauseja ja gasthofeja. Saksalaista maalaismaisemaa parhaimmillaan.
Runsaasti hevostiloja. Emme tällä kertaa vierailleet viime syksynä käydyssä ”Prinsessa Ruususen
linnassa” (Schloss Neuschwanstein), vaikka linna on ehdottomasti MUST-juttu. Schloss
Hohenschwangaussa olisi pitänyt käydä, mutta säästimme senkin ensi kertaan.

Romanttisen tien päätepysäkki Füssen on lähellä Itävallan rajaa, 800 metriä meren pinnasta. Kylmää sen
vuoksi, kertoi suomalainen rouva autoparkkihallissa. Tähän aikaan kuulemma harvoin kuulee
suomenkieltä Füssenissä. Kaupungin takana kohosivat lumipeitteiset Alpit. Lechjoki halkoi kaupunkia. 700
vuoden ikäinen kaupunki rakennuksineen oli kuin sadusta. Ei ihme, että siellä on filmattu lukuisia
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elokuvia. Kaupungin museossa olisi ollut erikoisnäyttely ”Hollywood in Füssen”, mutta valitettavasti
museo oli kiinni. Omenastruudelikahvit lämmittivät mukavasti kaupunkikierroksen päätteeksi.

Füssenin jälkeen alkoi ilmaantua lunta
talojen katoille ja ylemmille kukkuloille ja
hetken päästä koko maisema oli valkoinen.
Ajelimme Deutsche Alpenstrassella
(Saksan Alppitie). Rakennustyyli muuttui
alppimajamaiseksi. Noin 50 km jälkeen
laskeuduimme alas ja lunta näkyi enää
ylärinteissä ja huipuilla. Tie oli koko ajan
kuiva ja kesärenkailla ajaminen onnistui
mainiosti. Kauniit maisemat. Honda piti
ihmeulinaa. Olimme matkalla Bodenseen
rannalle Meerburgiin.

Umleitung! Tuo ilkeä sana tiesi aina
jotain katalaa. Niin nytkin. ”Tomppa”
tietenkään ei ollut kuullutkaan moisista kiertoteistä. Että muka selvä tie Lindauhin oli poikki! Vaikka mitä
yritimme, niin aina se yritti kammeta meitä tuolle kielletylle tielle. Yritimme huijata sitä kaikin keinoin ja
vihdoin onnistuimme löytämään reitin, jota pitkin se suostui ohjaamaan meidät Lindauhin. Oli jo
pilkkopimeää ja rekkoja tie täynnä. Hidasta ja tunkkaista ajoa.

Meerburg oli pettymys. Low season. Kaikki hotellit kiinni, rantakaupunki kun oli. Risto oletti, että
kauempaa rannasta voisi joku yösijan tapainen löytyä. Muutaman yrityksen jälkeen niin kävikin. Hagnau
am Bodenseen keskustasta löytyi tienvarsihotelli Drei König, steak and fisch-house. Ystävällinen
vastaanotto ja herkullinen illallinen. Riston t-luupihvi painoi 500 grammaa. Oli kuulemma erinomainen.
Marja epäili, ei ikinä olisi moista tilannut. Täytetty kananrinta oli sentään toista.

Torstai 14.11.2013
Hagnau am Bodensee - Konstanz - Lörrach - Belfort - Maiche - Pontarlier,  370 km

Aamiaisen jälkeen ulisevan, kopisevan ja rahisevan Hondan kanssa Bodenseen yli lautalla Konstanzaan ja
autokorjaamoon. Kello oli 10. Korjaamo Autohaus Hofmann KG oli hieno, mutta valitettavasti koko päivä
oli full booked. Jatkoimme kohti Lörrachia.

Tie 317 Lörrachiin oli upea. Reittiin mahtui kaikenlaista. Täydellinen talvi, jossa paksu lumikerros peitti
rinteet. Korkeimmillaan olimme 1223 metrissä. Yksi miinusaste oli alimmillaan mittarissa. Alas
laskeuduimme lumen vähetessä ja vihreiden rinteiden lisääntyessä. Laskettelu- ja talviurheiluseutuja,
Schwarzwaldin alueita. Vuolas vuoristojoki virtasi lähes koko ajan tien oikealla puolella. Alhaalla juuri
nähdyt lumimaisemat tuntuivat epätodellisilta. Siellä oli vielä ruskan hehkua ja vihreitä peltoja. Wiese-joki
kiemurteli tien myötäisesti Lörrachiin saakka. Lörrachiin asti satoi, tihuutti tai oli sumua. Lörrachissa
aurinko kurkisteli pilvipeitteen takaa.

Lörrachista otimme suunnaksi Belfortin ja lähdimme kapuamaan taas ylös. Halusimme välttää
moottoriteitä. Ranskan rajan ylitimme puoli kolmelta. Samalla ylitimme Reinin ja tulimme Alsacen (tai
Elsassin) viinimaille. Aurinko paistoi Ranskanmaalla ja asteitakin oli + 8. Ennätyslämmintä moneen
päivään. Ajoimme tietä D105. Kovat ruuhkat, rekkoja ja muita työautoja. Onneksi Belfortiin, tielle D419,
käännyttäessä ruuhkat hävisivät ja vaihtelevat viljelys- ja viinimaisemat avautuivat silmien eteen. Talvesta
siirryimme taas ruska-aikaan. Isot maissiviljelmät. Ovatko ranskalaiset vaihtaneet viiniköynnökset
maissiin? Silmänkantamattomiin maissia. Emme aiemmin olleet nähneet noin laajoja maissiviljelmiä.
Tämä kaikki Saksan rajalta Belfortiin saakka.

Belfortin ohitimme lennossa, alkoi jo hämärtää. Suuntasimme vihreälle maisematielle Maicheen ja sieltä
jatkoimme Pontarlieriin. Reitti oli upea ja alkumatkalla oli vielä sen verran valoa, että saatoimme
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hahmottaa reitin kauneuden. Keväällä aiomme ajaa tämän toisinpäin päivänvalossa. Reitti oli
vuoristoinen. Jyrkkiä rinteitä ja laaksoja, pieniä ja isompia kaupunkeja. Sitten alkoi lumisade. Asteet
putosivat nollaan ja allekin. Tienvarret olivat hetkessä valkoiset. Lunta tuli pyryttämällä. Lumisade alkoi
noin 50 km ennen Pontarlieriä ja jatkui perille saakka. Olimme päättäneet yöpyä Pontarlierin Ibiksessä.
Huone oli tilava, salasanattomat nettiyhteydet toimivat vikkelästi ja Ibiksen ravintolakin oli mukiinmenevä.
Kevyen illallisen jälkeen luimme iltapäivälehtiä iPadeista, teimme matkamuistiinpanoja ja surffailimme
netissä. Ihana koti-ilta lumisateisessa Pontarlierissa. Auto oli pihalla oven edessä.

Perjantai 15.11.2013
Pontarlier - Lons Le Saunier - Bourg en Bresse - Saint Étienne , 270 km

Hotellinjohtaja kyseli meiltä mitä pidimme hänen Ibiksestään? Kehuimme yhdeksi parhaimmista. Ristoa
harmitti jälkikäteen, että miksei sanonut, että yksi parhaimmista sen jälkeen, kun poistavat surkean Ibis-
hampurilaisen ruokalistaltaan.

Lumisade oli lakannut, aurinko pilkisteli paksujen pilvenmöhköjen takaa. Asteita ulkona +2. Jäätävä tuuli.
Liikkeelle pääsimme kello 11. Suuntana Lons le Saunier. Ajoimme perityypillisten ranskalaisten
viljelysmaisemien halki. Laajoja vihreitä peltoja kevyen lumiharson alla. Eriskummainen näky. Olimme
todennäköisesti aika korkealla. Puut valkoisena eilisestä lumisateesta, kylät autioita. Väki istui varmaan
takkatulen lämmössä litkien lähdevettä ja jyrsien maissintähkiä. Nimittäin eilen illallisella viiniä nautimme
vain me tai ehkä pari muuta, kaikki muut joivat vettä. Siis Ranskassa! Ei ennen ole moista nähty!

Lumi katosi, kun laskeuduimme ylätasangolta alas. Vain hieman ruskan rippeitä jäljellä, suurin osa puista
paljaina. On Saksan ja Ranskan kylillä eroa. Saksassa kaikki on tiptop, Ranskassa siinä kunnossa kuin
luonto on asiat aikojen saatossa hoitanut.

Honda jatkoi valitustaan siihen malliin, että oli etsittävä läheisin Hondan huolto. Sellainen löytyi Bourg-
en-Bressestä. Hieno liike, näytti ulkoapäin uusien autojen myymälältä. Ovi oli lukossa, mutta päätimme
odottaa puoli tuntia, jolloin ovessa olevan lapun mukaan palaisivat lounaalta. Kello 14 pääsimme
esittämään vaivaamme. Onneksemme tässä hienossa putiikissa oli myös huolto-osasto ja pari ammatti-
ihmistä hommissa. Pikainen kurkistus etupyöriin osoitti, että jarrupalat olivat ihan viimeisillään. Oli siis
vaihdettava tilalle uudet. Tämä taas vaati sen, että Honda oli nostettava tellingille ja etupyörät irrotettava.
Hondan jokaisessa pyörässä on yksi erikoismutteri, joka vaatii oman erikoisavaajansa. Tottahan meillä
Hondassa sellainen on ollut, mutta kun se aina kilisi tiellä hansikaslokerossa, oli Marja pistänyt sen
jonnekin ”talteen”. Avaajaa ei ollut tarvittu koskaan, koska renkaiden vaihtoa ei Hondassa oltu koskaan
tehty. Huoltamon pojat kurkkivat ja kopeloivat jokaisen mahdollisen kolon täyteen pakatusta autosta,
Sitten hakivat kaikki huoltamon kymmenet erilaiset mutterinavaajat esiin. Mikään ei auttanut. Viimeinen
mahdollisuus oli kurkistaa Hondan vararengasosastoon, josko avaaja olisi joutunut sinne.
Vararengasosasto oli huolellisesti pakatun umpitäyden Hondan tavaratilan alla. Ei auttanut muu kuin
purkaa golfmailat, kirjat, kahvipaketit, kahvakuulat, vaatteet, kengät, savustuspurut ja muut epämääräiset
tavarat ja nyssykät huoltokorjaamon lattialle. Pojat olivat toimessa mukana. Tilanne oli kuin pahimmasta
painajaisesta. Ei ollut avaaja vararengasosastossakaan! Koko homma oli kuihtua kokoon, kunnes Marja
hoksasi, että kuljettajan penkin takana lattialla ollutta ensiapulaukkua ei ollut tutkittu. Ja kas, siellähän se
onneton holkkiavain oleili kaikessa rauhassa. Mikä helpotus ja voi sitä riemua asentajapoikien kasvoilla.
Mutta mikä tavarasotku lojui huoltamon lattialla. Mätimme tavarat sikin sokin takaisin autoon ja
takapenkille, jotta pääsivät nostamaan Hondan ylös. Kello oli jo paljon ja perjantai-iltapäivä.

Puoli viideltä Honda oli valmis. Lasku oli 515 €. Etupyörien jarrulevyt muine tokkeineen uusittu ja mitäpä
vielä? Kaupan päälle olivat hinkanneet matkanteossa nuhjaantuneen Hondan puhtaaksi ja kiiltäväksi ja
imuroineet sisältä sen verran kuin tavarapaljoudelta olivat pystyneet. Pääsimme ilman mitään
ennakkovarauksia huoltoon ja mikä palvelu! Vive la France et ses garages!

Honda tuntui uudelta. Ei kuulunut minkäänlaista kähinää ja ulinaa. Päätimme yöpyä yli 100 kilometrin
päässä Saint-Étiennessä. Oli jonkunlainen mielikuva keskustassa olevasta Ibiksestä. Emme olleet aiemmin
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yöpyneet, mutta havainneet ohi ajaessamme hyvän sijainnin. Sinne siis mieli iloisena, kun Honda taas
kehräsi pehmeästi. Runsas tunti oli valoisaa ja maalaismaisemat maissipeltoineen vilahtelivat ohitse.

Aluksi matkanteko oli melko rauhallista, mutta mitä lähemmäksi Lyonia tulimme sitä seisovammat ruuhkat
olivat riesana. Olimme liikkeellä töistä paluuliikenteen aikaan. Jouduimme myös moottoritielle ja se vasta
kamalaa oli. Kolmessa kaistassa yritettiin edetä etanavauhtia, välillä paikallaan seisten. Meillä ei niin
hirvittävää hoppua ollut, mutta surkuttelimme niitä, jotka tätä herkkua joutuivat nielemään päivittäin.

Saint-Étienneen tulimme kahdeksalta. ”Tomppa” ohjasi sujuvasti Ibis Garen eteen. Mahdoton tungos
täälläkin. Onneksi Ibiksellä oli hyvä autotalli, jonne pujahdimme ruuhkan keskeltä. Tungoksesta päätellen
uskoimme Ibiksen olevan täynnä, mutta saimme huoneen vaivatta. Ibikset ovat hyviä yöpymispaikkoja
silloin kun haluaa takuuvarmat ja maksuttomat WiFi-yhteydet. Huone oli asiallinen leveine vuoteineen.

Ibiksen oven vierestä pääsi naapuriravintolaan La Taverne de Maitre Kanteriin. Voi mikä paikka! Emme
moista vauhtia ja tehokkuutta olleet ennen tavanneet. Tarjoilijat viuhtoivat upeiden ruoka-annosten tai
käytettyjen astiapinojen kanssa kuin nopeutetussa filmissä. Me valitsimme 27,60 euron herkkumenun.
Siihen kuului alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Aluksi siis hanhenmaksaa ja coquilles Saint-Jacques,
sitten rump steak ja ankkaa. Jälkiruuaksi suklaakakkua ja jäätelöä. Kaikki kolmen sianpään herkkuja.
Ravintola näytti olevan erityisesti osteri-, simpukka- ja rapuherkuista nauttivien suosiossa. Melkein kaikki
paikalliset tilasivat niitä ja komeita olivat pöytiin kannetut tarjottimet ja lautaset. Joka Saint-Étienneen
syystä tai toisesta poikkeaa, niin ehdottomasti kannattaa käydä tässä tavernassa.

Hyödynsimme ennen nukahtamista Ibiksen erinomaisia nettiyhteyksiä kaikin mahdollisin tavoin.
Lueskelimme mm. Maurin matkakertomusta Sveitsin Leysinistä. Paikalla joskus käyneinä siirryimme Saint-
Étiennestä joustavasti Sveitsin alppimaisemiin.

Lauantai 16.11.2013
Saint-Étienne - Retournac - Le Puy en Velay – Langogne - Villefort -  Ales  - Beziers, 417 km

Saint-Étiennen tutkiminen jäi toiseen kertaan, aamiaisellekaan emme menneet runsaan illallisen takia. Ibis
oli hyvä. Sijaitsi aivan rautatieasemaa vastapäätä. Edestä kulki raitiovaunuja ja busseja, joten yhteydet
vaikka minne olivat loistavat. Ja se eilinen ravintola vieressä oli ihan SUPER.

Ennen lähtöä latasimme lauantain iltalehdet ja Hesarin. Matkaan pääsimme puoli 12. Sää oli harmaa ja
sumuinen, asteita +3. Kartturi oli vielä aamukohmeessa, kun kahvit oli jätetty väliin ja tökkäisi
”Tompasta” väärää suuntariviä. Tovin jo ehdimme ajaa vikaan, kunnes havahduimme, että
määränpäähän oli matkaa yli 170 km, kun piti olla vajaa 40. Siispä uusi suunta ja takaisin Saint-
Étienneen. Oikea suunta oli Retournac. Retournacin Intermarchesta ostimme muutaman nakin, rypäleitä
ja mandariineja. Eväät nautimme sillan kupeessa. Sillan alla solisi Loire, pisin kokonaan Ranskassa
virtaava joki. Mittaa Loirella on 1020 km. Sormet jäätyivät eväitä syödessä. Asteita +2. Jatkoimme
Voreyhin reittiä Route des Gorges de la
Loire. Kaunista ruskan loppua, olisipa
paistanut aurinko. Ihana reitti (D103).

Le Puy en Valeyn jälkeen tulimme taas
talveen, ajoimme tietä N88 Langogneen.
Tien varren taulu varoitti lumesta ja
liukkaudesta. Siirryimme ensin tielle D906
ja sitten jossain vaiheessa tielle D901.
Nämä vuoristomaisemat olivat
uskomattomia. Asteita +1. Ihan oikea
talvitunnelma. Talvia on tällä matkalla
ollut jo useampia. Näin se ilmasto
lämpenee! Laajat peltomaisemat olivat
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valkoisena. Laitumilla lehmät yrittivät hämillään kaivella ruohontupsuja lumen alta. Kivikyliä, ihmisiä ei
missään, saati kahvilaa.

Villefortissa saimme viimein ”aamukahvit” puoli viideltä. Baari oli ukonköriläitä täynnä ja yksi
vaellusreppuselkäinen nautti baaritiskillä lasillisen punaviiniä. Ihana vuoristokylä.  Ja koko reitti oli ollut
mahtava. Nyt lumet olivat kadonneet. Ylimmillään ja lumisimmillaan olimme 1200 metrin korkeudessa.
Sitten vain laskettelimme alaspäin serpentiinitietä ja ruskan värjäämiä vuoren rinteitä. Täysikuu mollotti
vuorten takaa. Taianomainen tunnelma ja ihana. Voitti satanolla moottoriteiden ruuhkat.

Sitten oli pakko siirtyä moottoritielle. Alesin kohdalla taas kamala ruuhka. Ihme, olihan lauantai ja kello
vähän vaille kuusi.

Beziersiin tulimme kahdeksalta, Ibis löytyi vaivatta. Huone normaalia suurempi, koska oli kolmelle.
Levitimme kaikki kamppeemme kolmannelle vuoteelle. Illallisbuffet Ibiksessä. Oli yllättävän monipuolinen
ja hyvä hintaansa (12,90 €) nähden. Maistui ilmeisesti myös siksi, että aamiainen oli jätetty väliin, samoin
lounas. Päivän ehdotonta parasta oli reitti Le Puy en Velaysta eteenpäin ennen moottoritieosuutta.

Sunnuntai 17.11.2013
Beziers - Perpignac - Barcelona - Tortosa, 455 km

Matkan parhaita aamiaisia ja Ibis-sarjassa ehdottomasti paras. Ravintolasali oli erityisen toimiva. Sen
totesimme jo illalla buffetpöydässä. Aamiaispöytä oli runsas ja monipuolinen. Ibiksen kylpyhuone olisi
vaatinut päivittämistä, huone sen sijaan oli normaalia Ibis-standardia.

Auton toinen etuikkuna oli ollut koko yön auki. Selvisimme pelkällä säikähdyksellä. Mitään ei ollut
kadonnut. Onneksi ei ollut satanut yöllä, vasta aamulla, joten pienehköillä vesivaurioilla selvittiin.
Etupenkki oli kostea. Kaipa kuivuu talven aikana Algarven auringossa.

Matkaan kohti Espanjaa pääsimme puolen päivän aikaan. Sää oli pilvisen harmaa. Perpignaniin 98 km,
siitä Espanjan rajalle noin 50 km.  Ajelimme Pyrénées-Orientalesin departementissa Etelä-Ranskassa
Languedoc-Roussillonin viinialueilla. Puolessa välissä Perpignania alkoi jumalaton sade. Vettä tuli
kaatamalla, sai varoa vesiliirtoa ja näkyvyys oli olematon.  Muutama vuosi sitten jouduimme samanlaiseen
rajuilmaan, mutta Perpignanin jälkeen.

Ylitimme Euroopan vanhimman vielä käytössä olevan kanavan, Canal du Midin. Se on 241 kilometriä
pitkä ja yhdistää Bordeaux’sta lähtevän Garonnejoen Välimereen. Kanava rakennettiin vuosien 1666 –
1681 välisenä aikana. Viidentoista vuoden aikana 12 000 työntekijää oli toteuttamassa tätä jättiurakkaa.
Kanava koostuu 328 erillisestä rakennelmasta. Sulkuja on 103 ja lisäksi siltoja, patoja, altaita ja 173
metriä pitkä tunneli. Canal du Midin yhtenä tarkoituksen oli oikoa matkaa Atlantin ja Välimeren välillä ja
näin välttää silloisilla purjelaivoilla tehtävä kuukauden merimatka Espanjan ympäri.  Samalla haluttiin
päästä eroon vihamielisistä espanjalaisista ja barbareskivaltioiden (=Pohjois-Afrikan rannikkovaltiot)
merirosvojen hyökkäyksistä. Nykyisin Canal du Midi vastaa viidesosasta Ranskan vesillä tapahtuvasta
turistiliikenteestä ja on käytetympi kuin Seine-joki.

Espanjan raja ylitettiin puoli kahdelta. Barcelonan ja Valencian välinen moottoritie joudutti matkaa ja
maisemat olivat hienot. Välillä vuoria, sitten laaksoja, kaarevuutta ja kumpuilua joka suuntaan. Jos
moottoritietä on pakko ajaa, niin tämä on se reitti, jolla se kannattaa tehdä. Sunnuntain johdosta tiellä oli
suhteellisen rauhallinen liikenne. Rekat olivat viettämässä pyhäpäivää tienvarren lepoalueilla, joten
nekään eivät olleet tientukkeena kuten arkipäivinä. Kipakat sadekuurot kävivät kimppuumme silloin
tällöin, muuten matka sujui vauhdilla.

Olimme aamulla varanneet booking.comin kautta yösijan Tortosan paradorista golden-age hintaan.
Paradorin pihaan kurvasimme puoli kuudelta. Ennätys meille, koska normaalisti olimme tuohon aikaan
vasta miettimässä millä paikkakunnalla yöpyisimme. Emme olleet koskaan käyneet Tortosassa, tuskin edes
kuulleet koko kaupungista ja sen paradorista, Siksi valitsimme Tortosan yösijaksemme.
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Tortosan sijainti lämpimän Välimeren läheisyydessä, kallioisen Beceite-vuoriston kupeessa ja Ebro-joen
rannalla oli herättänyt mielenkiintoa jo antiikin roomalaisissa. Julius Caesar antoi Tortosalle
kaupunkistatuksen ja Augustus teki siitä Julia Augusta Dertosa-nimisen siirtokunnan. Ja tottahan arabit
Tortosan löysivät. Vuosina 712 – 715 he valloittivat kaupungin ja liittivät sen Coraan, Marokon
merelliseen provinssiin, joka toimi Damascuksen kalifaatin alaisena. Espanjalaiset kukistivat maurit
vuonna 1148 ja Tortosasta löytyy kerrostumia kaikista historian käänteistä.

Tortosan parador, Castillo de La Zuda, on alun perin 900-luvulla maurien kuninkaan Abderramán III:n
rakennuttama linna. Vuosisatojen saatossa linnaa on muutettu goottilaistyyliseksi holvikattoineen,
puupalkkeineen ja -huonekaluineen. Sinne siis asetuimme yöksi. Pienen iltapalan nautimme paradorin
baarissa, säästimme vatsamme arvokkaita kuutiosenttejä huomisaamun aamiaiselle.

Maanantai 18.11.2013
Tortosa - Vinaros - Castello de la Plana - Valencia - Requena – Albacete - Valdepeñas, 540 km

Sateinen aamu. Kiittelimme itseämme siitä, että olimme älynneet jättää illallisen väliin, sillä aamiaispöytä
oli ylellisen runsas. Ihan kaikkea löytyi. Nautiskelimme herkuista kaikessa rauhassa.
Asteita puolen päivän aikaan +10. Aamun säätiedotuksessa lupailtiin sateita ja lumestakin puhuivat.
Suomessa oli eilen riehunut Eino-myrsky. Parhaimmillaan tai pahimmillaan oli 240 000 taloutta ollut
sähköttä. Etelä-Savossa pahimmat ryskeet. Rantasalmella oli puhaltanut yli 29 m/s. Tämän vuosituhannen
kolmanneksi kamalin myräkkä.

Ajoimme Tortosasta Vinarosiin paikallistietä, pitihän Välimerta käydä tervehtimässä. Vilaros oli
perityypillinen espanjalainen "pikkukaupunki". Vilkas kuin mikä ja yksisuuntaisia katuja ja ajokieltoja
lähes joka suuntaan. Rantaan oli kuitenkin päästävä ja onnistuihan se. Asteita +13. Välimeri näytti
lempeältä meistä Atlantin tyrskyihin tottuneista. Vesi oli smaragdin vihreää. Ajelimme rantaa myötäillen
joskaan emme ihan rannassa. Välimeri kuitenkin pilkahteli välillä. Tienposkessa siellä täällä muovituoleja
ja apeannäköisiä tyttöjä asiakkaita "vaanimassa". Tyttöjen kasvoilta paistoi surkeus. Kävi sääliksi, olivat
meidän lastenlastemme ikäisiä. Jonkun tyttäriä ja jonkun lastenlapsia.
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Appelsiini- ja oliivipuita, värikylläisiä bougainvilleoita. Ennen Valenciaa mittari pomppasi +17
asteeseen. Sadepilvet jäivät taakse. Ihmiset istuivat ulkoilmakahviloissa kaikessa rauhassa eikä näyttänyt
paleltavan ollenkaan. Kesä alkoi lähestyä meitä tai me kesää. Mittarissa Valenciaa ohitettaessa +18
astetta. Valencian ohitus oli taas hermoja raastavaa, vaikka kiersimme keskustan kaukaa. Valencialaiset
ajavat kuin hullut. Esimerkiksi liikenneympyröissä on 5-6 kaistaa, muttei kaistamerkintöjä ja niissä
ajetaan sikin sokin kuin Linnanmäen törmäilyautoradalla. Tuli mieleen eräs syksyinen ajo vuosia sitten,
jolloin jouduimme Valencian keskustaan, emmekä millään ilveellä päässeet sieltä ulos. Silloin oli
iltaruuhka ja pimeää. Nyt oli päivänvalo eikä mitään erityisruuhkaa pitänyt olla. Elikkä Valencian
normaaliliikenne vain on tällaista.

Valenciasta kohti Requena. Edessä häämöttävän vuorijonon päällä väijyivät mustanpuhuvat pilvet. Ja
niinpä sade pieksi kohta Hondaa ja asteet humpsahtivat kahdeksaan. Huoltoaseman telkkarista näimme
vilauksen paksuista lumikinoksista, mutta emme ehtineet nähdä missä päin Espanjaa. Ehkä ne tulevat vielä
meitä vastaan.

Requenasta eteenpäin oli viiniköynnöksiä silmänkantamattomiin. Espanjalaiset uskoivat vielä viinin
voimaan, ei ollut pistetty viljelyksiä maissipelloiksi niin kuin Ranskassa. Vahinko, että satoi. Maiseman
värit, punaruskea multa ja viininpunaiset köynnökset, olisivat olleet herkullista kuvattavaa. Erinomainen
tie N322 komeine maisemineen Valenciasta Requenan kautta Albeceteen. Viimeiset 200 km ajoimme
pilkkopimeässä ja lähes koko ajan vesisateessa. Liikennettä oli vähän ja tiet erinomaisia.

Puoli kahdeksalta saavuimme Valdepeñasiin. Aika näppärästi löytyi mainio huoneistohotellimme Hotel
Central. Erinomainen autotalli kaikille niille autoille, joiden korkeus on alle 175 cm. Hotellin pitäjä tuli
tarkistamaan henkilökohtaisesti Hondan korkeuden. No problems, siitä vain talliin. Talli oli upouusi.
Mekin saimme parkkeerata huolettomasti kahden ruudun keskelle. It is ok, virkkoi johtaja.

Huone oli tilava ja kaikki tarvittava löytyi. Hinta/laatusuhde erinomainen, 60 € yöltä. Huoneistohotellissa
ei ollut ravintolaa, mutta meille suositeltiin 5 minuutin kävelymatkan päässä, torin varrella, olevaa Venta
del Comendador-ravintolaa. Sinne kävellessämme totesimme, että hotellimme sijainti oli erinomainen,
vain muutaman minuutin kävely historialliseen keskustaan. Ja entä suositeltu ravintola? Parempaa emme
olisi voineet edes kuvitella. Katutasossa oli espanjalainen vilkas tapasosasto ja toisen kerroksen parvella
varsinainen ravintolasali.
Sieltä voi seurata
katutason meininkiä kuin
atriumpihan terassilta
konsanaan. Risto tilasi
uunissa haudutettua
karitsan ”olkapäätä” ja
Marja lähivuoriston
villisikaa luonnon sienistä
tehdyn muhennoksen kera.
Joka välissä pöytään
kannettiin pieniä tapas-
paloja talon tarjoamana.
Riston suu oli messingillä,
kun jälkiruokakonjakkia
lorotettiin lasiin reilusti
ilman mittalaseja. Emme
tilanneet kuin aperitiivit,
pääruuan, pullon viiniä ja Riston konjakin, mutta laskimme, että meille tarjoiltiin illan aikana ainakin
viidet eri tapakset, erilaisia jälkiruokatapaksiakin kahteen otteeseen. Lasku juomineen yhteensä 54 €.
Kannatti vaihtaa jo tuttu Manzanaresin parador tähän hotelliin ja hotellin suosittelemaan ravintolaan.
Ihana elämys. Yksi matkan parhaista.
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Tiistaina 19.11.2013
Valdepeñas - Almuradiel - Puertollano -  Abenojar - Saceruela - Badajoz - Elvas - Redondo - Beja -
Carvoeiro, 750 km

Pilvetön taivas, asteita kuitenkin vain +9. Continental aamiainen viehättävässä aamiaishuoneessa.
Ystävällinen palvelu. Aamiaisen jälkeen pikkukävely kaupungilla. Koko matkan ensimmäisiin kerjäläisiin
törmäsimme täällä.

Yhdeltätoista liikkeelle.  Suunnaksi Cordoba. Muutaman kymmenen kilometrin jälkeen tulimme
katumapäälle ja päätimmekin ylittää Portugalin rajan Badajozin kohdalta. Niinpä uusi suunta ”Tompalle”
Almuradielissa. Ciudad Realin suuntaan muttei ihan sinne asti. Tie oli hyvä, vaikka piti olla keltainen
pikkutie. Päätimme "kiertää" Badajozin kautta, kun oli niin kaunis kuvaussää. Ihanat maisemat. Pehmeästi
kumpuilevia oliivipuutupsujen koristelemia rinteitä. Avaraa. Isoja lammas- ja vuohilaumoja.

Noin 40 km ennen Ciudad Realia käännyimme Puertollanoon. Ensimmäisen korppikotkan näimme
Puertollanon jälkeen, myös haikaranpesiä alkoi ilmaantua tolppien päihin ja talojen katoille. Laajoja
aurinkopaneelipeltoja. Asteita Puertollanon jälkeen jo +12. Harvakseltaan kyliä ja taloja. Liikenne lähes
olematonta, oli mukava ajella ja ihailla maisemia. Ylitimme kapoista tietä yhden vuoren jouduttuamme
yllättäen harhareitille. Tie oli matkan huonoin mutta ajettava. Kahden jälkeen pääsimme viralliselle
Badajozin tielle.

Kolmelta ylitimme Guadianajoen Orellanan padon kohdalta. Valtava patoalue. Pääsimme vihdoin Ciudad
Real - Badajoz tielle. Asteita +17. Kahvilla käydessä ei paleltanut yhtään, tuntui miltei kesäiseltä. Laajoja
peltoja, oliivirinteitä ja hedelmätarhoja.

Päivän reittimme oli lammasreitti. Koko ajan molemmin puolin tietä satamäärin lampaita. Osa
aitauksissa, osa paimenen ja paimenkoiran kanssa irrallaan.

Ylitimme Portugalin rajan viideltä. Aurinko oli juuri laskemassa, asteita +13. Mustat herkkupossut
kipittivät oliivipuiden alla. Sitten tulikin jo niin pimeä, ettei possuja tai mitään muutakaan tienvarrelta
voinut havaita. Tankkasimme, kävimme kahvilla ja hankimme Bejan Lidlistä aamiaistarvikkeet huomiseksi.
Bejan jälkeinen tie oli entisen mallisessa kunnossa. Eli tekemistä vaille valmis.

Carvoeiroon ja Rocha Bravaan saavuimme puoli kymmeneltä. Olimme lyöneet vetoa, kuka kissoistamme
tulee meitä ensimmäisenä tervehtimään. Risto veikkasi Takua, Marja Tikua. Ja Tikuhan se oli. Emme
ehtineet avata ovea, kun se jo ilmoitti olemassaolostaan. Oli hyvässä kunnossa. Ja johan Jörkkakin liittyi
porukkaan. Haimme autosta muutaman kassillisen tavaroita, varsinaisen auton purkamisen päätimme
jättää huomiseen.

Kapusimme kattoterassille. Atlantti oli rauhallinen, ei tuullut, oli täysikuu. Vuosi sitten vastaava tulomme
osui päivään, jona tornado oli riehunut kylällämme. Nyt oli hiljaista ja rauhallista. Mielenkiintoinen
Euroopan läpiajo oli taas onnellisesti takana.
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Yhteenveto
Matka Helsingistä Carvoeiroon taittui kylmissä ja osittain sateisissa merkeissä. Saksassa ja Ranskassa
lämpötilat olivat lähes kaiken aikaa alle +10. Monta lumista talveakin ehdimme kokea matkan aikana.
Vasta Pyreneitten niemimaalla alkoi lämmetä. Valenciassa mittari kohosi parhaimmillaan hetkeksi +18
asteeseen. Lämpö oli kuitenkin ohimenevä ilmiö, sillä jo tovin päästä hytisimme alle +10 asteessa. Säistä
huolimatta matka oli antoisa ja ajamisen väärtti. Laivamatkan hinta ikkunallisessa ulkohytissä autoineen
50 %:n tiistaialennuksella 365 €.

Ajetut kilometrit Saksassa 1600 km, Ranskassa 1200 km, Espanjassa 1270 km ja Portugalissa 330 km,
yhteensä 4400 km. Yöpymiskaupungista toiseen suorinta tietä ajettuna reitin pituus olisi ollut noin 3900
km. Mutkitellen kertyi matkaan 500 ylimääräistä kilometriä.

Yöpymiskaupungit, hinnat aamiaisineen ja miten varattu:
Saksa:
 6.11. Travemünde, Hotel Landhaus Boden, 85 €, booking com
 7.11. Paderborn, Ibis, 99 €, booking com
 8.11. Rüdesheim, Hotel Rüdesheim Schloss, 115 €, varattu hotellin tiskiltä
 9.11. kuten edellä
10.11. Erlabrunn, Zum Löwen, 75 €, varattu hotellin tiskiltä
11.11. Feuchtwangen, Gasthof Lamm, 99 €, varattu hotellin tiskiltä
12.11. Landsberg am Lech, Landhotel Zum Post Alten, 78 €, varattu hotellin tiskiltä
13.11. Hagnau am Bodensee, Hotel Drei König,  95 €, varattu hotellin tiskiltä
Ranska:
14.11. Pontarlier, Ibis, 84 €, varattu hotellin tiskiltä
15.11. Saint-Étienne, Ibis, 59 € (autotalli 12 €), varattu hotellin tiskiltä
16.11. Beziers, Ibis, 82 €, varattu hotellin tiskiltä
Espanja:
17.11. Tortosa, Parador, 129 €, booking.com
18.11. Valdepenas, Hotel Central, 67 €, booking.com

Gastronomisten matkatarkastajien luokituksia:
3 sianpäätä paras mahdollinen arvosana
2 sianpäätä hyvä
1 sianpää menettelee
1 siansaparo ei kehumista

”Tomppa” = TomTom-navigaattorimme

Muutama vinkki kaltaisillemme matkalaisille
 Vinkki 1:
Jos mukana on 2 iPadia, 2 puhelinta, 2 kameraa ja tietokone ja kaikkia käytetään matkan aikana ja
kaikilla vempaimilla on omat laturit ja erilaiset liittimet, niin vaatii erinomaista tarkkuutta, että kaikki
latausjohdot pysyvät matkassa mukana. Meillä on yksi isohko läpinäkyvä vetoketjullinen nailonpussi, jossa
tätä arsenaalia kuljetetaan. Kun kone on ladattu, johto äkkiä pussiin, sitä ei jätetä lojumaan minnekään.
Vinkki 2:
Heti herättyämme oiomme sängyn peitot ja lakanat. Tämän jälkeen keräämme kaikki tavarat eri pöydiltä
ja tuoleilta sängyn päälle. Siitä on helppo kerätä kaikki irrallinen matkaan sen sijaan, että ne olisivat
maastoutumassa huoneen erivärisillä pöydillä tai piilossa kaapin uumenissa.
Vinkki 3:
Aamutoimissa rouva kipaisee ensin suihkuun, sitten herra. Sillä aikaa, kun isäntä touhuaa toiletissa, rouva
kiinnittää imukupilla varustetun meikkipeilinsä huoneen ikkunaan ja hoitaa naaman maalaamisen ja tukan
käsittelyn erinomaisessa valaistuksessa. Kun isäntä tulee toiletista, emäntä odottaa jo sängyn reunalla
valmiina aamiaiselle lähtöä.
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