
Tehdasvierailu Adrian tehtaalle Slovenia Novo Mestoon   22.10.2018. 

           

Hotelli / lentomatkalaisten matkakertomus 20.- 27.10.2018. 

 

           

Adria Clubin jo historian kolmas tehdasvierailu Oivan vetämänä alkoi lauantaina 20.10 Seutulan 

lentokentältä. Nopealla aikataululla oli saatu 13 innokasta clubilaista lähtemään lento/hotelli 

matkalle Sloveniaan. Finnairin suoralla lennolla Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan lennettiin 

noin 4 tunnissa. Hotelliksi vetäjä oli valinnut keskustassa olevan Parkin, joka oli siisti ja rauhallinen 

sopiva viikon majoitukseen. Saavuimme hotelliin illalla ja pienen ruokailun jälkeen vetäydyimme 

huoneisiin nukkumaan. 

 

   

Matkan retket oli sovittu matkalaisten kesken kustannus syistä hoidettavaksi oman vetäjän voimin.  



          

Sunnuntaina 21.10 aamulla lähdimme kaupunki kierrokselle, jolloin Teimme saman 

kävelykierroksen, jonka paikallinen opaskin olisi vetänyt. Ljubljanan keskusta on pinta alaltaan 

suurimpia kävelyyn pyhitettyä aluetta Euroopassa. Kaunis historiaa huokuva keskusta. Ajelimme 

myös turisti junalla keskustan linnaan, jossa tapasimme yllätyksenä ensimmäisen kerran clubin 

matkailu ajoneuvoilla matkalla olevia clubilaisia. Illalla hotellimatkalaiset ruokailivat yhdessä 

maistellen slovenialaisia herkkuja. 

 

 

              



               

Maanantai 22.10 oli tehdasvierailu päivä ja aamulla kello 09.00 nouti tehtaan järjestämä pikkubussi 

meidät hotellista. Tehtaalla oli vastassa clubilaiset, jotka olivat tulleet omilla matkailuautoilla 

paikalle. Tehtaan edustajat ottivat meidät jälleen sydämellisesti vastaan, niin kuin olivat 

aikaisemminkin tehneet. Varmasti vierailu oli meidän clubilaisille ikimuistoinen kokemus ja 

opintomatka Adrian syntysijoille. Hyvin nautitun tehtaan tarjoaman lounaan jälkeen suuntasimme 

jälleen kohti hotellia. 

 

 

   

Tiistaina 23.10 saivat hotelli matkalaiset tutustua päivällä oma aloitteisesti Ljubljanan 

ihmeellisyyksiin. Illalla sitten kokoonnuttiin kaikki 29 clubilaista yhteiseen illanviettoon hyväksi 

kokemaani ravintola Costilna Sesticaan. Hyvän slovenialaisen ruuan ja ohjelman kera ilta meni 

rattoisasti. 



                                                                                                          

   

          

Keskiviikkona 24.10 kävin noutamassa kello 08.00 ennakkoon varaamani pikkubussin, jolla me 

olimme sopineet tekevämme vapaa päivä retkiä. Ensimmäiseksi vein Merjan ja Hannun 

lentokentälle, koska He olivat valinneet matkaksi lyhennetyn viikon työkiireiden vuoksi. Valitettavaa 

heidän puolesta, mutta täytyy niitä joku toimittaa Adrioita meidän uusille clubilaisille. 

Sen jälkeen lähdimme omalla pikku bussilla kohti kaunista Blediä, jonka olin valinnut ensimmäisen 

retkipäivän kohteeksi. Paikkahan on niitä Slovenian kauneimpia kohteita. Kaunis sisäjärvi jonka 

keskellä ihana saari kirkko. Onhan siellä ihastuttava linnamuseo, johon meidän matkalaiset 

tutustuivat perinpohjaisesti. Oiva ehti sillä välin yhteen upeimpia golfkenttämaisemia pelaamaan. 

Ruokailut hoidettiin pienessä ravintolassa järven rannalla. Retki oli edullinen meidän omalla 

pikkubussilla. 

 



                     

  

Torstaina 25.10 aamulla lähdimme omalla pikkubussilla kohti Italiaa ja vierailimme Triesten 

rantakaupungissa. Tälläinen retkipäivä on ihana kun ryhmä saa itse valita pysähdyskohteet ja 

omalla aikataululla viettää päivää yhdessä. Huomasihan sen heti, että Italian liikenne on 

vilkkaanpaa ja parkkipaikat tiukassa. Kaunista oli ja Trieste on kyllä vierailun arvoinen paikka. 

Pitihän se myös pizzalla käydä, kun kerran Italiassa ollaan. Vuokra auto oli hyvä valinta meidän 

retkipäiville. 

 

           



           

Perjantaina 26.10 tutustuttiin lisää sitten Ljubljanan kaupunkiin ja siellä oli jälleen mahtava urheilu 

viikonloppu maraton juoksuineen. Oli miellyttävä juoskennella, kun oli kotimaisia kannattajia kadun 

varrella. Ja lopuksi koko päivä oli yhtä ähäkuttia. Illalla vielä matkalaiset kertasivat kartoista 

retkipäivien reittejä. Hienoja retkiä tehtiin tehdasvierailun lisäksi.  

 

 

 

           

Lauantaina 27.10 oli kotiinlähtöpäivä Finnairin sinisillä siivillä. Olipa hieno matka tosi mahtavalla 

porukalla. Samalla yhdistyi kahdella eri tavalla tehty Adria tehdasvierailu hienosti, jossa kaikkiaan 

meitä oli 29 clubilaista kokemassa tehtaan vieraanvaraisuus ja näkemässä missä ja miten meidän 

kalusto tehdään. 

Kiitokset hienoille matkatovereille Hannu ja Elsa Bryggare, Matti ja Helena Haapala,   
Hannu ja Marja Huuskonen, Urpo ja Ilona Mäenpää,  Paavo Nuutinen ja Kari Läspä,                        
Hannu ja Merja Korhonen. Mukava oli vetää ihanaa porukkaa hienolla matkalla. Diblomi tuli 
matkalta, joskin ei varmaan aivan ansaittu.  
 
Kiitokset ja hienoja matkoja Teille kaikille toivottaa kirjoittaja ja matkan vetäjä Oiva Riihinen!   


