Lapin marttojen
kylpylämatka
Saarenmaalle ja
Tallinnaan
17.-23.5.2017

17.5. 2017 varhain keskiviikkoaamuna Rovaniemen linja-autoasemalla oli säpinää kun martat
tekivät lähtöä kesän etsintään etelään. Klo 4.30 Pohjolan Matkan bussi, kuljettajana Jari,
käänsi nelostielle kohti Kemiä ja Oulua. Kemissä napattiin kyytiin pari marttaa lisää ja niin
matka jatkui Ouluun. Oulussa Jari kuljettajalle sanottiin heipat ja vakiokuljettajamme Kari
aloitti urakan. Matka jatkui tuttuun Tupoksen taukopaikkaamme, jossa kyytiin otettiin vielä
Kempeleen vahvistus Leila. Matka jatkui ja lounasta nautimme Hirvaskankaalla, hyvissä
ajoin, klo 16.30 saavuimme Helsinkiin ja Länsisataman ruuhkaan, kun 1500 eläkeläistä
rantautui risteilyltä. Martat nauttivat Iskelmäristeilystä, Laura Voutilainen ja Aki Samulin
sykähdyttivät.

Torstaina 18.5. maihinnnousu Tallinnaan ja matka kohti Saarenmaan Kuressaarta alkoi.
Koivuun oli lehti puhjennut Viron puolella ja sitä ihmeteltiin. Aamupäivä oli pilvinen mutta
lauttamatkan jälkeen pengertiellä jo aurinko näytti tulevan pilvien takaa esille. Kuljettajamme
vei meidät yllätykseksemme myös Kaalin kraaterille. Paikka oli mielenkiintoinen, kuvia
räpsittiin ja ostoksiakin tehtiin.
Iltapäivällä noin 15 aikoihin olimme majoittumassa Grand Rose Spa kylpylään Kuressaaressa.
Paikka aivan ihana niin kodikas, ei lainkaan laitosmainen. Päivällistä nautittiin ja
kylpyläpalveluita käytettiin hyväksi jo ensimmäisenä iltana.

Perjantai 19.5. ja lauantai 20.5.
olivat varsinaisia kylpyläpäiviä,
hoitoja saatiin ja kyllä me
saunottiin. 7 erilaista saunaa, Pirjo
oli joka päivä saunarituaaleissa,
ulkosauna oli niin kuuma että
jalkapohjat meinasi palaa. Aurinko
ja helle hellivät meitä, saimme
ensimmäiset aurinkoihottumat sekä
”palaneita” olkapäitä ja nenänvarsia.

Sunnuntaina 21.5. lähdimme paluumatkalle aamiaisen jälkeen ja yritimme ehtiä
aikaisemmalle lautalle Kuivastuun, paikalle saavuttuamme huomasimme että lautta ei
lähdekään, kai siellä oli matkustajia ja autoja liian vähän. Meillä oli varaus klo 12
lauttaan joten sillä me sitten yli mentiin.
Tallinnaan saavuttiin iltapäivällä ja majoituttiin Park Inn Radisson Central hotelliin.
Hotelli oli tuttu, täällä me ollaan yövytty joskus aikaisemminkin. Majoittumisen jälkeen
martat shoppailivat ja nauttivat Tallinnan sunnuntaista, ilma kuin morsian, kaunis ja
lämmin. Iltaa istuttiin vielä hotellin baarissa naurattaen muuta porukkaa, Lapin martat
osaa tämänkin taidon.

Maanantaiaamuna 22.5. klo 9 matkatavarat bussiin ja lähdimme Karnaluksin
ihmeelliseen ostosmaailmaan. Villalankoja ja muita käsityötarvikkeita lähti mukaan.
Hyvissä ajoin matkattiin takaisin kohti Tallinnan satamaa ja Silja Europaa.
Terminaalissa vielä ostoksia ja jotain nautintoaineita niin olimme valmiit laivamatkalle
kohti Helsinkiä. Laivalla viihdyimme aurinkokannella ja tanssi/karaokepaikassa.

Helsinkiin saavuttiin klo 16 ja kun porukka oli kasassa niin matkamme kohti Jyväskylää alkoi.
Helsinkiin jätimme haikein mielin aurinkoisen Annen. Toivottavasti tapaamme vielä
jatkossakin.
Matkaamme hidasti liikenneruuhkat ja onnettomuudet, joten Jyväskylään saavuimme hiukan
myöhässä. Hotelli Cumulus City oli majapaikkamme, hiukan vaikea oli purkaa bussista
matkatavaroita kun katuremontti oli meneillään. Kolmen ruokalajin illallinen oli vaihtunut
useamman ruokalajin buffaan, tätä ihmettelimme. Mutta kaikenkaikkiaan ruoka oli hyvää ja
sitä oli riittävästi. Huviretki ravintolassa vain tyhjät tynnyrit kolisivat kun olutta sai vain
pikkupulloissa hanatuotteen hintaan. Tästäpä reklamoinkin hotellille.
Tiistaina 23.5. aamiaisen jälkeen matkamme kohti pohjoista alkoi ja kohta olivat puut
lehdettömiä ja kesä ohitse…mutta toivossa eletään että meilläkin lämpenee..
Taukoja pidettiin Pyhäsalmella ja Tupoksessa. Kempeleen Leila jäi Tupokseen mutta lupasi
jatkossakin lähteä mukaan iloiseen porukkaamme.
Kemissä käväistiin linja-autoasemalla jossa Marjatta ja Pirjo lähtivät kotiaan kohti.
Rovaniemellä oltiin hyvissä ajoin ennen 17 ja Inarin vahvistus Ritva ehti hyvin Eskelisen
bussiin.
Sydämelliset kiitokset tästäkin ihanasta marttamatkasta kaikille mukanaolijoille!

Marttaillaan ja reissaillaan!
Mirja

