ADRIA CLUB FINLAND
Tehdasvierailu Adrian tehtaalle Slovenia Novo Mestoon 22.10.2018
Matkaan lähdimme perjantaina 12.10.2018 Länsiterminaalista
Helsingistä. Saavuimme satamaan hyvissä ajoin tekemään lähtöselvitystä. Eckerölaivan
lähtö oli klo 9.00. Meitä oli 4 autokuntaa, jotka halusimme tehdä matkan Baltian kautta.
Ryhmäämme kuuluivat: Pentti ja Vuokko Karjaalta, Hemmo ja Mervi Naantalista, Kai ja Eija
Keuruulta sekä Rauli ja Leila Haminasta. Laiva irtautui laiturista ajallaan. Laivamatka kului
kahvitellen ja jutustellen, olimmehan tutustuneet toisiimme jo Kuninkaanlähteellä, ja
tietysti laivankaupassa shoppaillen. Laivasta poistumisen jälkeen ryhmityimme kadun
reunamalle ja kokeilimme kaikkien ”lällärien” kuuluvuuden, ryhmä lähti matkaan kaikki
samalla kanavalla.

OTA RENNOSTI, ILOINEN MIELI ON HYVÄN MATKAN ALKU

Parin tunnin ajon jälkeen oli ensimmäinen tauko Ainazissa Latviassa. Sovittiin
parin tunnin ajomatkat ja sen jälkeen jaloittelu-kahvitauko, jos paikka 4:lle autokunnalle on
mahdollista. Ainazissa oli ostospaikka ja taukopaikka samalla pysäkillä. Matka jatkui
seuraavaan etappiin Latvian maalaismaisemia katsellen E67 Salaspilssin patotiellä, jonka
reunamat oli viimeisen päälle hoidetut.
Camping Zanzibara, Kekava Latviassa oli ensimmäinen yöpaikkamme.
Acsipaikka 16,00 €/vrk sähköllä tasaista nurmikkoa, automme mahtuivat sopivasti rivistöön.
Kesällä tämä paikka vielä menettelee, saniteettitilat näin syksyisen matkailijan tarpeille
olivat kehnot.

Paikan erikoisuutena oli pienet, kelluvat
mökit vieressä kulkevassa pienessä
vesiuomassa.
Tallinna-Kekava 335 km

Lauantaina lähdemme matkaan
Kekavasta klo 8.30 joka oli sovittu
aikatauluksi koko matkan ajaksi.
Matkan varrelle sijoittui
uskonnollinen kohde Liettuassa,
Ristikukkula, jossa pidimme tauon.
Ostimme puuristit, jotka veimme
kukkulalle tuhansien ristien joukkoon.

Saavuimme Puolan puolelle n. klo 16.00 Szypliszkiin TIR parkkiin. Siellä on pieni kuppila
jossa voi ruokailla, sekä konttori rahan vaihtoon (50,00€ n. 211,00 zl ). Suihkuun pääsee
10 zl/henkilö ja vartiointimaksu 40zl, jonka vartija käy keräämässä. Koko alue on
hiekkakenttää, paljon rekkoja, mutta kyllä löytyy caravaanareillekin paikat.
Meidän päiväajoa 406km.
Sunnuntaihuomenet Szypliszkistä, lämpötila +10° ja kaikki hereillä, ei kun tien
päälle. Suwalkissa autojen tankkaus, diesel 1,19€/litra. Reittiä Augustow- Lomza- ZambrowVarsova saavuimme Camping WOKkiin klo 14.00 kieppeissä, autot paikoilleen ja kalusto
pihalle. ”Kairos” suosi meitä, lämpötila +22°, shortsit ja hihattomat paidat päälle, nyt
kielen kannat kosteiksi. Matkaa kertyi 324km. Siisti pienehkö alue n. 30 autopaikkaa,
mäntypuusto antaa päivänvarjoa. Camping WOK 112,50zl ≈26,65€

Varsova 15.10-18, aamu +7°. Kaikki pirteinä ja levänneinä aamutoimet hoidettu
kuten ”KKK” kohta on ryhmämme lähtövalmiina. Tänne tullessamme saimme suomenkielisen Tervetuloa WOK-leirintään!-selosteeen, siinä oli myös kerrottu kaksi vaihtoehtoa
Varsovasta etelään päin menijöille. Käytimme pidemmän vaihtoehdon teitä nro 801 ja 50.
Radomissa suoritettiin kaappien täydennys paikallisessa Lidissä, samoin kahvitauko.
Matka jatkui Krakowaan. Tiellä E77 Brzegin kohdalla Puolassa sattui onnettomuus ja
liikenne pysähtyi 40min klo 13.00-13.40. Matka jatkui, mutta matkalla oli paljon pieniä
viiveitä tietöiden vuoksi. Ehdimme Camping Smokkiin klo 16.30, 27,00€ sähköllä/vrk.
Lämpimät wc- ja suihkutilat, paikka OK. Omakeittiöruokailu ja jutustelutuokio ennen
pimeää. Päivätaipaleelle kertyi pituutta 318km.

Krakowa aamu +8°, matkakuume painaa. Lähdettiin kymmenen minuuttia
etuajassa. Piirturin määräämä kahvi-jaloittelutauko, Chyzne rajanylitys ja Slovakian
vinjettien osto 10€/10 päivää. Ajo läpi Slovakian, täällä oli puut kauniissa ruskan väreissä
kun aurinko vielä kirkasti värit. Nyt oli matkalla ylä- kuin alamäkeä Tatran vuoristossa.

Saavuimme Sahyyn, täällä Unkarin vinjetin osto 7000 Fr /10 päivää. Ohitimme
Tonavan rannalla olevan parlamenttitalon, joka on Unkarin suurin rakennus. Liikuimme
suurimpaan ruuhka-aikaan ja Camping Fortunaan saavuttiin klo 17.30 juuri sopivasti ennen
kuin iltahämärä tulee. Siellä oli yksi suomalainen matkailuauto, eläkeläispariskunta matkalla
Kroatiaan. Paikka 20,00€, syksyinen camping kuivine lehtineen oli supistanut toimintaansa,
vain yksi suihku ja pari vessaa käytössä. Matkaa kertyi päivälle 420 km.

Keskiviikko 17.10.-18. Otimme suunnan kohti Keszthelyä E71 tietä Siofokkiin, ei
ollut keskustassa neljälle autolle parkkipaikkaa, joten kierros ympäri ja seuraava kaupan
piha-alueelle, varastot täydennettiin Unkarin herkuilla. Matka jatkui Balatonin rantatietä 7
Keszthelyyn. Eipä ollut enää elämää Balatonin loma-asunnoilla, luukut ikkunoilla.
Saavuimme n.klo 12.30 Gastrum Keszthelyyn. Paikan isäntä teki alueen sulkemiseen 20.10. tähtääviä töitä. Alueella oli meidän lisäksi pari kausipaikkalaista, sosiaalitilat
kuitenkin toimi vielä. Ilma oli lämmin ja aurinkoinen, joten osa meistä teki kävelylenkin,
polkupyöräilijät tutustuivat lähitienooseen. Tänään oli lyhyempi matka-ajo 178km.

Torstai oli meillä lepopäivä, sää oli kaunis ja aurinkoinen vaikkei uima-altaaseen
ollut menemistä. Kävelylenkit ja pyöräretket olivat päivän ohjelmassa. Iltapäivällä
kokoonnuttiin yhteen lettukestien merkeissä, oli mansikkahilloa, kermavaahtoa, valkkaria ja
mehua. Paikkamaksu 16.00 €/vuorokausi sähköllä.

Lepopäivän jälkeen lähdettiin taas virkeinä matkan tekoon. Unkari-Kroatia
rajanylitys, passit ja rekisteriote sekä auton sisätarkastus. Tiemaksukortti puomilta ja kohti
Zagrebia tietä A4 E71. Sveta Helena maksu 8,60 kunaa. Matka jatkui A4 A3 pitkin Slovenian
rajalle, tiemaksu 7,00 kunaa. Passien näyttö, Slovenian vinjetin osto 15,00 €/7 päivää.
Päämääränä Kamp Polje Dolenjske Toplice. Tämä oli meidän automatkalaisten yhteinen
kokoontumispaikka. Siellä oli mahdollista pestä autoista matkan tomut pois.
Autot paikoilleen ja asumaan, matkaa päivälle kertyi 282km.
Huomenna lauantaina odotamme tänne Saksan kautta tulijoita.

Lauantai 20.10.-18 aamulla +10°, sakea sumu. Päivän edetessä sumu hälveni,
iltapäivällä aurinkoa +21°. Paikka uudehko, 12 autopaikkaa ja 8 telttapaikkaa, sosiaalitilat
uudet, kaikki toimii. Neljän maissa saapuivat Saksan kautta matkaa tehneet.
Nyt 8 autokuntaa ADRIA CLUBILAISIA yhteisessä määränpäässä. Seurustelua illan
hämärtyessä.
Sunnuntai aamu +12°, yöllä alkoi sade ja aamupäivä oli sumuinen ja
tihkusateinen. Päiväkävely Dolenjske Topliceen, josta osa jatkoi matkaa Merkado Topliceen.
Iltapäivällä oli yhtä kosteaa.

Maanantai 22.10. Aamu valkeni harmaana +9°, sateita tulossa. Lähdettiin klo
9.00 kohti tehdasta. Hemmo ja Mervi olivat lauantaina tutustuneet lähiympäristöön, joten
he keulilla johdattivat meitä Novo Mestoon ADRIAN tehtaalle. Tehtaan pihalla autot ajettiin
parkkiin pääoven eteen. Menimme aulatilaan, jossa tehtaan edustajat jakoivat meille
valkoiset ADRIA-lippikset. Tarjolla oli myös kahvia ja croisantteja. Odottelimme, että
lentomatkaajat tulevat tänne. Lippikset päähän ja ulos autojen eteen, kuvaukseen tulivat
sekä matkaajat että tehtaan edustajat, pieni sateen tihnu ja koleus latisti tunnelmaa.

Kuvauksen jälkeen menimme takaisin sisälle, jossa tehtaan edustajat esittelivät tuloskäyriä
ja kuinka vaunujen että matkailuautojen mallit vuosien myötä ovat kehittyneet.
Tehdaskierrokselle puettiin turvaliivit päälle ja pääsimme katsomaan kuinka vaunut
ja autot valmistuvat. Jokaisella työntekijällä oma tehtävänsä, työstää kuljettimella siirtyvää
autoa tai vaunua. Viimeiseksi lopputarkastukset ja testit, veden-kylmänpitävyys jotta meillä
on hyvät vapaa-ajan menopelit. Tehtaan esittelyn ja tehdaskierroksen piti Gorazd Jakse,
suomeksi meille tulkkasi Seppo Pekkarinen. Tehtaalta meille oli kuljetus Buffet-lounaalle
ravintola Jaks´iin, jossa tervetuliaislasien jälkeen oli tarjolla juustoja, salaatteja sekä
paikallista lihapataa.

Kylläisinä tarjolla olleista herkuista, paluu kuljetus tehtaan parkkipaikalle, josta lähdimme
Ljubljana Resort-leirintäalueelle. Tämä oli vielä kerran meidän yhteinen tapaamispaikka,
tämäkin alue supisteli toimintaansa syksyn myötä.

Tiistainen Ljubljanan aamu +3°, tulossa kirkas päivä. Puolilta päivin lähdimme
bussilla keskustaan, respasta bussikortti 2:lle meno-paluu 4,80 €, kävely vanhassa
kaupungissa Torilla oli tarjolla niin hedelmiä, vihanneksia kuin vaatteita että jalkineita.
Kävelykadulla istahdettiin kuppilaan nauttimaan paikalliset oluet. Katsastettiin myös paikka
johon tullaan illalliselle, Restaurant Gostilna Sestica.

Menimme bussilla takaisin leirintäalueelle, vuorossa oli pukeutuminen iltajuhlaan.
Bussipysäkille 18.15 jotta ehdimme 19.00 alkavalle illalliselle. Alkupalat, salaatti,
lämminlautanen kanaa, porsasta ja perunaa sekä lisäksi jälkiruoka.

Ohjelmana oli paikallista musiikkia ja kansantansseja. Yhteinen ilta ruokailun ja ohjelman
merkeissä OK. Lähdimme klo 21.00 takaisin leirintäalueelle.
Keskiviikko 24.10.-18. Tässä kohtaa meidän matkalaisten yhteinen
reissu oli saavuttanut tavoitteet Oli aika käydä moikkaamassa matkakaverit toivoen kaikille
turvallisia kilometrejä sekä kauniita syksyn maisemia.

Kai ja Eija Unkari-Romania
Hemmo ja Mervi Kroatia
Pentti ja Vuokko Italia
Rauli ja Leila Itävalta-Saksa
Näin jakautui Tallinnan ryhmä, kiitos matkaseurasta.

Rauli Forsell
SF-C 11623

