
Tutustumismatka Adrian tehtaalle Novo Mestoon Sloveniaan  

13.-2.10.2018 ”Saksan reitti” 

 

Lauantaina 13.10. ”Saksan reitin” porukka kokoontui puoliltapäivin Vuosaaren ABC:llä. 

Itseasiassa vuorokautta etuajassa koska varsinaisen lähtöpäivämme Finnlines 

Travemunden reitti oli peruttu satamatyöntekijöiden mielenilmauksen vuoksi. Saatiinpahan 

yksi lisäpäivä matkalle ennen 22.10. olevaa tehdasvierailua! 

Huoltamon pihaan kurvasi neljä Adriaa, kolme koiraa ja kahdeksan innokasta 

Karavaanaria. (nimet?) Lyhyen tutustumisen jälkeen ajettiin satama-alueelle 

sisäänkirjautumisen kautta odottelemaan laivaan pääsyä. Melko pian meidät ohjattiin 

laivaan, jonne lastauduttiin tiiviisti. Koiranomistajille oli oma kerros lemmikkihytteineen. 

Meri oli aivan tyyni ja odotettavissa samanlaista säätä koko merimatkalle. Illalla kävimme 

yhdessä nauttimassa buffet pöydän antimista. Koirilla oli enemmän tai vähemmän 

ongelmia tottua 7. kannen ”hiekkalaatikon” filosofiaan. 

 

Sunnuntai oli ”meripäivä”. Vietimme aikaa käymällä kuntosalilla, saunassa ja tietysti 

syömässä. Ei juurikaan olisi tiennyt olevansa laivassa, jos ei katsonut ikkunasta ulos, niin 

tasaista meno oli tyynellä merellä. Illalla saavuimme Travemunden satamaan ja 

kymmenen maissa pääsimme ajamaan laivasta ulos. Hannulta olimme saaneet 

radiopuhelimet jokaiseen autoon, niiden avulla pysyimme hyvin ryhmässä ja ajoimme 

Lyypekin Cittipark  ostoskeskuksen parkkiin yöksi. 

 

 

Maanantaiaamu valkeni aurinkoisena, kävimme tankkaamassa jääkaapit sekä auton tankit 

ja suuntasimme kohti Potsdamia. Ryhmä hieman hajosi moottoritielle mentäessä eri 

ramppeihin, emme jääneet sitä enempää ihmettelemään vaan sovittiin reilun sadan 

kilometrin päähän kokoontumispaikka. Silmiinpistävää oli moottoritien varressa olevien 



huoltamoiden polttoaineiden hintaero kaupunkien tankkauspaikkoihin. Cittiparkissa diesel 

oli 1,34 €/l kun se moottoritien huoltamoilla oli n. 20-25 senttiä kalliimpaa. Aurinko paistoi 

ja meno maistui, lämpötila kohosi 23 C. Valtavasti tuulimyllyjä sekä suuria aurinkokenno 

”peltoja”! Iltapäivällä saavuimme Potsdamin lähellä olevaan Campingpark Sanssouciin, 

ajomatkaa päivälle 280 km. Kämppäri on Sanssoucin valtavan puiston alueella,Templiner 

Seen rannalla. Puistossa on mm. Fredrik II Suuren 1745-1747 rakennuttama huvilinna, 

jota kutsutaan ”Preussin Versailleksi”. Matkaa Potsdamiin on 7 km ja Berliinin keskustaan 

n. 40 km. Camping on erittäin siisti, sosiaalitilat ovat kaikki kaakeloitu isoilla ”marmori” 

kaakeleilla, erilliset ”meikkauspöydät” fööneineen. Nämä kaikki myös lemmikeille, föönillä! 

Kemssan tyhjennyspaikka myös samoin kaakeloitu kuten edellä! Autopaikalla sähkön 

lisäksi raakavesi- ja harmaavesiliitännät. Eikä tässä vielä kaikki, respassa tarjottiin 

kirsikkaviiniä sisäänkirjautumisen yhteydessä. Aamuksi sai varata croissanteja ja 

aamiaisleipiä, nam! 

    

              

 

Aurinko paistoi edelleen tiistaiaamuna. Käytiin kuvailemassa huvilinnaa ja suunnattiin kohti 

Thuringen Waldia. Matkalla pysähdyttäessä taukopaikalle Thiersheimissa bongasimme 

puolenkymmentä rekkaa joiden kyydissä oli Adrian asuntovaunuja ja -autoja. Juteltuamme 



kuskien kanssa he kertoivat olevansa matkalla Ruotsiin, Suomeen tulevat Adrian tuotteet 

kulkevat kuulemma pääsääntöisesti Saksan lautan kautta. Iltapäivällä saavuttiin 

Mitterteichiin Panorama & Wellness Campingiin, ajomatkaa päivälle 347 km. Kämppäri oli 

melko korkean mäen rinteessä, mahtavat maalaismaisemat avautuivat 

silmänkantamattomiin. Oltiin vain n. 15 km Tšekin rajasta, maantieteellisesti Prahan 

korkeudella. Alueella myös kylpyläalue, jonka käyttö sisältyi 24 € vuorokausi hintaan. 

Eikun saunaan, aluksi hieman meni ihmetellessä kun pukeutumistilat olivat yhteiset naisille 

ja miehille, samoin tietty saunat. Suihkut olivat erilliset, lämmitettävässä uima-altaassa oli 

suositeltavaa käyttää uima-asua. Alkuhämmennyksen jälkeen sulauduimme 

”saksalaiseen” saunakulttuuriin ja tästä sekä ympäristön kauneudesta johtuen päätimme 

jäädä kahdeksi yöksi! 

     

 

Keskiviikkona lähdettiin päiväkävelylle n. 3 km päässä olevaan Mitterteichin pikku 

kaupunkiin. Käytiin paikallisessa Edeka Legat ruokakaupassa hakemassa vähän lisää 

syötävää ja tietty saunajuomaa! Kirkkoaukiolla levähdimme kahvilassa ja nautittiin yhdet 

kirkkaassa auringonpaisteessa, shortsikeli! Ja illalla taas saunaan ja uimaan! 

                                              

 

Torstaina jatkettiin matkaa ja nyt ajeltiin ensin pääasiassa pikkuteitä, huikeita maisemia, 

pikkukyliä, ahtaita katuja. Pelloilla edelleen tuulimyllyjä, aurinkokennoja ja meidän 

tulkinnan mukaan kauniin sinisesti kukkivia pellavia! Tauolla pistäydyttiin Regensburgin 

lähellä täydentämään jääkaappia Lidl myymälään. Hintataso etenkin viini/olut osastolla veti 

karavaanarin suun leveään hymyyn. Loppumatkasta ajettiin osin Itävallan puolella 



Salzburgin esikaupunkialueella ennen Berchtesgadenia. Maisemat muuttuivat entistä 

jylhemmiksi, tultiinhan Alppien reunamille. Camping-Resort Allweglehen on rinteellä jyrkän 

nousun päällä, aivan mahtavissa vuoristomaisemissa. Ajomatkaa päivälle 340 km. 

Täälläkin on kylpylä, joten jäädään tännekin pariksi yöksi! Taaskin todella siistiä! Eikun 

taas saunaan, ”saksalaiseen” tyyliin! Illalla käytiin alueella olevassa ravintolassa 

syömässä. Kaikki pöydät oli varattu. mutta hetken odottelun jälkeen meille vapautui 

paikka. Saimme eteemme todella maukasta paikallista lihapataa. Ei ihme, että paikka oli 

täynnä! 

       

 

Perjantaina tilattiin respasta kaksi taksia viemään meidät n. 7 km päässä olevaan 

Kotkanpesän parkkipaikalle, josta erikoisvalmisteiset bussit kuljettavat turistit ylös kapeaa 

vuoristotietä Kehlsteinhausiin eli Kotkanpesään. Kehlsteinhaus on Hitlerin 50 v. lahja 

puolueelta. Jo pelkkä bussimatka ylös oli huikea kokemus, jopa paikoin hieman pelottava. 

Matkaa ei tehdä talvella eikä sateella, turvallisuuden takia. Loppumatka 124 m itse pesään 

tehtiin erikoishissillä, jossa on peilit joka puolella, koska Hitlerillä oli korkean paikan 

kammon lisäksi ahtaanpaikan kammo. Siksi hän ei oikein viihtynyt ”huvilallaan”. Nyt 

olimme 1834 m korkeudessa, vau mitkä näkymät. Sää oli aurinkoinen joskin hieman 

utuinen, joten näkymät olivat sanoinkuvaamattomat. Paluumatka erikoisjarruin varustetulla 

bussilla läpi hiusneulojen oli vähintäänkin yhtä huikea kuin nousu. Ja sitten taas saunaan! 

 

 



   

 

Lauantaina lähdettiin kohti Sloveniaa. Alkumatkasta ostettiin niin Itävallan 10 € kuin 

Slovenia 15 € vignetit. Itävallan puolella oli lisäksi moottoritie/tunnelimaksuja. Kaunis tie 

läpi Itävallan Halleinista Villachiin, pisin tunneli n. 9 km. Slovenian puolella ohitettiin 

Ljubljana ja suunnattiin Novo Meston lähellä olevaan Dolenjske Topliceen ja siellä Camp 

Poljen kämppärille. Ajomatkaa päivälle 332 km. Kämppärillä olivat jo ”Baltian reitin” neljä 

Adriaa, yksi koira ja kahdeksan vähintään yhtä innokasta karavaanaria kuin meidän 

ryhmässämmekin. Meidät otti vastaan omistajan 77 vuotias appiukko rauhalliseen 

tyyliinsä. Erittäin siistit tilat, kaikki uutta. Isoa kaakelia, savulasiseinät vessoissa ja 

suihkuissa! Pienipaikka, me Adrialaiset oltiin ainoat asiakkaat. Kysyttiin lupa drone 

kuvaukselle, Hannu pisti hyrrän taas liikkeelle. 

         

 



Sunnuntaiaamuna saatiin matkan ensimmäinen sade! Sateen välissä käytiin kävelyllä 

läheisessä Dolenjske Toplicen pikkukaupungissa. Iltapäivällä itse omistaja tuli käymään ja 

esitteli ylpeänä aluetta. Hannu antoi hänelle dronella otetut maisemakuvat, jotka hän otti 

kiitollisuudella vastaan. Hetken kuluttua omistaja toi meille kassin, jossa oli kaksi litran 

pulloa punaviiniä ja pullo itse tehtyä omenamehua. Kiitimme ja lupasimme nauttia ne 

yhdessä huomisen tehdasvierailun jälkeen. 

   

 

 

Maanantaiaamukin oli vielä hieman sateinen. Ajoimme muutaman kilometrin Adrian 

tehtaalle ja parkkeerasimme kaikki kahdeksan autoa tehtaan konttorin pääoven eteen, 

jossa otettiin yhteiskuva paikalle saapuneiden lentämällä tulleiden Adria klubilaisten 

kanssa. Adrian Myyntijohtaja yhdessä Myyntiassistentin kanssa otti meidät vastaan 

kahvitteluiden merkeissä. Paikalla oli myös Adria Kaben Suomen maahantuojan 

Toimitusjohtaja ja Suomen Adrian Myyntijohtaja. Kahvittelun ja esitysten jälkeen päästiin 

varsinaiseen asiaan, tehdaskierrokseen. Oli erittäin mielenkiintoista nähdä miten meidän 

autot ja vaunut on tehty. Tyhjän Ducaton alustalle aletaan liukuhihnalla pikkuhiljaa 



rakentamaan asuntoautoa/vaunua. Ensin asennetaan lämmittimet, jääkaapit, sängyt jne., 

sen jälkeen aletaan laitta seiniä paikoilleen. Esim. seinissä on kaikki johdotukset valmiina. 

Pikkuhiljaa hihnalla auto alkaa saada muotonsa ja lopuksi on laadun tarkkailu. Lisäksi 

tarkastukseen otettaan randomina yksittäisiä autoja joille tehdään erittäin yksityiskohtainen 

tarkastus. Vedenpitävyys testataan painevesisuihkuhuoneessa ja lämmön kestävyys 

kylmähuoneessa. Retkeilyautoille, asuntoautoille ja asuntovaunuille on omat linjansa. 

Adrialla on oma kalustetehdas joka antaa ketteryyttä erilaisten kalusteiden valmistamiseen 

ja kehittämiseen. Autojen lisäksi Adria tekee erityisesti kämppäreille pienoismökkejä sekä 

erityisiä luxus telttoja. Olimme historian ensimmäinen klubi/ryhmä joka vieraili tehtaalla 

omilla autoilla! Vierailu päättyi Adrian tarjoamaan erinomaiseen lounaaseen läheisessä 

ravintolassa. Lounaan jälkeen suuntasimme lentomatkalaisten perään Ljubljanaan 

kämppärille Ljubljana Resort Hotel & Camp. Päivän ajomatka 85 km. Illalla nautittiin kaikki 

kahdeksan autokuntaa yhdessä Camp Poljesta saamamme lahjajuomat viinin ja mehun. 

   

 

Tiistaina taas aurinko paistoi ja lähdimme tutustumaan Ljubljanan vanhaan kaupunkiin. 

Respasta sai ostaa kortteja busseihin ja ladata niihin matkoja. Keskustaan oli n. 5 km ja 

maksoi 1,2 €! Ljubljanan vanhaa kaupunkia on sanottu ”pikku Prahaksi” jossa on siltoja 

esikuvansa mukaan. Kaunista! Kiivettiin kaupungin keskellä olevan kukkulan päälle ja 

siellä olevaan linnaan tutustumaan. Huikeat näköalat ja paljon katsottavaa. Linna oli täysin 

restauroitu, siellä oli mm. dragon ja marionetti näyttely, vankityrmät jne. Illalla mentiin taas 

bussilla yhteiselle illalliselle Slovenialaiseen iltaan Gostilna Sestica ravintolaan. Mahtavan 

näköinen ravintola vanhassa 1776 rakennetussa kivitalossa. Vastaanotossa oli 

slovenialainen muusikkoryhmä ja meille ojennettiin alkudrinkki. Illan mittaan oli runsaasti 

musiikki- ja tanssiesityksiä, paikallista letkajenkkaa sekä tietysti ruokaa. Hauska ilta! 

 

 

 



    

 

 

 

   

 



 

 

Keskiviikkona 24.10. oli sitten ryhmien hajoamisen ja lähtöitkujen vuoro. Osa lähti 

Saksaan, osa Kroatiaan joku Italiaan. Oli aika haikea hetki, oltiin kuljettu lähes kaksi 

viikkoa tiiviisti yhdessä. Siinä ehtii kiintyä samanhenkiseen porukkaan. Halailtiin ja sovittiin 

tapaamisia keväälle, kesälle. 

Kiitos huikeasta matkasta: Kiitos Anne, Tapio, Eeva, Heikki, Sinikka ja Hannu sekä 

vaimoni Merja! 

Hannun ja allekirjoittaneen autokunnat suuntaavat Italia ja Ranskan kautta 

Espanjaan…talveksi.  

Adios y hasta luego! 

 

 

 

 


