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13.5. kello 2.45 marttasisar Kaarina soitteli 
minulle herätyssoiton ja näin tämä Italian 
matkan alkaminen on todellista. Heikki vei 
meidät marttarouvat Rovaniemen lento-
kentälle jossa jo ensimmäiset odottelivat 
lukittujen ovien takana. Kello neljältä ovet 
sitten aukenivat ja pääsin jakamaan lento-
lippuja osanottajille. Ja sitten vaan kohti 
lentoselvitystä ja turvatarkastusta. Matka-
laukkumme lähtivät suoraan Milanoon ja me 
matkaajat  Helsinkiin. Helsinkiin saavuimme 
seitsemän aikoihin ja pitkän kävelymatkan 
jälkeen löysimme Oulun koneella tulleet 
marttasisaret ja – veljet portilta 29. Sieltä sitten 
nopeasti koneeseen ja lentomme Milanoon 
alkoi. Lentomatkalla otettiin hiukan 
shamppanjaa alkavan retken kunniaksi. 
Lentoemoilla oli aikamoinen kiire saada kaikille 
janoisille ja nälkäsille myytyä tuotteita. 

  

    

 
 
Milanoon saavuttiin aikataulun mukaan kello 
10.05 ja siellähän TrioTravelsin opas Anne jo 
meitä odotteli. Matkalaukut tulivat myös 
onnellisesti perille joten suunnistus kohti 
ulkona odottavaa bussia alkoi. 
 

 
 
Bussimatkalla Gardajärvelle opas kertoili 
ohjelmasta ja myi vettä ja viiniä. Tämä viinin 
myyminen meitä hiukan oudoksutti koska 
eihän Suomessa sitä saa myydä muualla kuin 
Alkossa. 
 

 
 
Matkan varrella ruokailimme 
paikallisravintolassa. Lounaalla maistomme 
ensimmäisen kerran tällä matkalla polentaa ja 
tietysti ateriaan kuului ruokajuomana viiniä. 
 

 
 
Lounaan jälkeen matka jatkui majapaikkaamme 
Gardajärvelle hotelli Palme & Suite. Majoittumisen 
jälkeen lähdimme kävellen oppaan johdolla 
tutustumaan Gardan kaupunkiin. 
 

 



14.5. kello 8.30 bussimme starttasi kohti 
Gardalatte juustolaa, tutustuimme 
osuuskuntaperiaatteella toimivaan juustolaan 
jonka maito tuli lähialueelta, isot varastot olivat 
täynnä eriasteella kypsyviä juustoja, esittelyn 
jälkeen saimme maistella juustoja ja tietysti 
myös ostella tuliaisiksi kotimaahan. Lämmin 
ilma ja säilytystilat vain huolestuttivat miten 
juustot säilyvät Suomeen asti. 
http://www.gardalatte.it/provoloni.html 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Juustolasta siirryimme  Pratello 
maatilamatkailutilalle jossa tutustuimme tilan 
toimintaan, lähinnä viinivalmistukseen sekä 
nautimme lounaan viinin kera. Täälläkin oli 
tilan tuotteiden ostosmahdollisuus.  

 

 
 

 
 

 
 
Ja päivän päätteeksi tutustuimme vielä 
Manestrini oliiviöljytilaan, meille kerrottiin 
”juurtajaksain” oliiviöljyn valmistusprosessi ja 
lopuksi oli maistiaisia sekä kauppa auki! 
 
http://www.manestrini.it/page.php?id=5 
 

 
 

http://www.manestrini.it/page.php?id=5


  
 
Pitkä päivä oli jo illassa kun hotellille saavuttiin 
ja osa porukasta kävi rantaravintolassa 
iltapalalla ja päivittämässä kuulumisia 
facebookiin (ilmaiset wifit). 
 
 

 
 
15.5. olikin sitten Milanopäivä eli aikaisin kello 
7.30 lähdimme kohti Milanoa ja EXPO 2015 
maailmannäyttelyä, tällä matkalla 
oppaanamme oli Lauri. Matka Milanoon kesti 
kolmisen tuntia välillä käväisimme kahvilla 
”huoltoasemalla”. Päivä maailman näyttelyssä 
kului nopeasti, paljon oli nähtävää mutta 
kysymykseksi jäi oliko tämä todella 
lähiruokaan perustuva maailmannäyttely vaiko 
vain matkailun edistämistapahtuma? Hienoja 
olivat rakennelmat mutta niitä maistiaisia me 
kaipasimme… Ukkoskuurokin ehti tälle 
päivälle, onneksi olimme melkein sisätiloissa. 
Myöhään illalla olimme hotellilla jossa söimme 
illallisen. 
 
http://www.expo2015.org/en 

 
 

 
 
 
16.5. kello 9 lähdettiin matkalle kohti Perla de 
Garda-viinitilaa, tutustuimme viinin 
valmistukseen ja tietysti maistelimme tilan 
tuotteita ja jotkut ostelivatkin tilan tuotteita. 
http://www.perladelgarda.it/en/ 
 

 
 

  
 

 
 
Viinitilalta mentiin lounaalle Selva Capuzza-
paikallisravintolaan  
 
https://selvacapuzza-intl.squarespace.com/ 
 

http://www.perladelgarda.it/en/
https://selvacapuzza-intl.squarespace.com/


 
 
ja iltapäivällä ajaa hurautimme Parco da 
Sigurta puistoon.  
http://www.sigurta.it/index.php 
 

 
 
Siellä me kiertelimme junalla ja kävellen 
katselemassa ja ihailemassa suurta puistoa. 
 

 
 

 
 
Puistosta matka jatkui majapaikkaamme ja 
illalla olimmekin sitten shoppailemassa 

Gardankaupungissa ihan omatoimisesti. 
 
17.5. oli Veronan kaupunkipäivä, aamupäivällä 
saimme levätä tai nauttia muuten Gardasta 
koska lähdimme vasta puolen päivän aikaan 
matkalle. Veronassa kävimme katsomassa 
Julian parveketta ja kiertelimme oppaan 
johdolla kaupungissa. Ilma oli helteinen ja 
aurinkoinen ja muitakin turisteja näkyi 
kaupungissa kuin vain 48 marttaa pohjoisesta. 
Myöhään iltapäivällä ajoimme bussilla 
päätösillalliselle Roberto Mazzi-viinitilalle. 
Siellä itse vanha isäntä oli meitä vastassa ja 
nuoremmat pojat esittelivät meille 
viinituotantoa sekä maistelimme talon viinejä. 
Esittelyjen jälkeen söimme maittavan illallisen 
viinien kera ja päivän päätteeksi taas osteltiin 
matkaeväitä! http://www.robertomazzi.it/ 
 

 
 

 
 

 
 
18.5. kello 5.40 olimme jo hotellissa 
aamiaisella ja matka kohti Milanon 
lentokenttää alkoi kello 6.40, aamuruuhkaa oli 
 

http://www.sigurta.it/index.php


 
 

 
 
ja matka kesti odotettua kauemmin joten 
lentokentällä oli kiire lähtöselvitykseen, 
turvatarkastukseen, lentokenttäostoksille ei 
paljon aikaa jäänyt. Hyvä että osattiin oikealle 
portille ajoissa. Lento Suomeen lähti kello 
11.25 ja Helsingissä oltiin kello 15.25. 
Terminaalissa nopea siirtyminen Rovaniemen 
ja Oulun lennon porteille ja niin kotimatka 
Rovaniemelle alkoi kello 16.25, Oulun kone 
lähti hetkeä myöhemmin. Aikataulussa 
saavuttiin ja siellähän ne kotimaassa 
ikävöineet vastaanottajat olivatkin vastassa! 
 
Matka oli antoisa, paljon nähtiin ja paljon 
koettiin. Lämmintä riitti (olikohan se meidän 
kesä tässä?), matkalla ei ollut ongelmia, 
sairauksia tms. Ruoka ei ehkä Suomen 
veroista, sanokoon Berlusconi mitä tahansa, 
vierailukohteissa asialliset ja mukavat 
esittelijät, hotellin henkilökunta ei kehuja saa. 
Hotellihuoneet olivat ehkä laatuluokitukseltaan 
kakkosluokkaa, osassa huoneissa oli 
”eläinongelmia”, meillä Merjan kanssa electric-
problem. Opas Anne Lappi oli huippuluokkaa 
ja bussinkuljettaja Fiorikin ihan mukiinmenevä! 
 
 
Ihanat kiitokset kaikille mukana olleille 
martoille ja ehkä martoiksi tuleville! 
Teidän kanssa on aina ilo matkailla! 
 
Juhannusterveisin Mirja 
 
 

 
 

 
 

 


