L A P I N M A RTAT RY
Ruskaretki Islantiin 30.9.- 4.10.2018

Sunnuntai 30.9.2018
Lapin marttojen matkanjohtajan kello herätti klo 3.25, pikaiset aamutoimet, taksi odotti ja niin matkamme kohti Satujen saarta
oli alkamassa. Inkeri ja Pirjo poimittiin taksin kyytiin, Rovaniemen lentokentällä meitä odotti jo monta matkalle lähtijää vaikka
kello oli vasta 4.15. Lento Helsinkiin Finnairin sinivalkoisin siivin sujui jopa etuajassa. Sitten vaan kohti seuraavaa lähtöporttia
ja kello 7.45 lähti lentomme kohti Keflavikin lentokenttää, edelleen Finnairilla. Mukaan Helsingistä saimme oppaamme eli
Pirjo Sehic ja muutama etelästä lähtijä liittyivät joukkoomme, kokonaisvahvuus 31 matkaajaa.
Lentomatka sujui nopeasti, martat kun ei ole kaikkien hiljaisimpia niin saimmepa selville yhden lentoemonkin olevan
Sodankylän perua. Lähdimme Helsingistä siis klo 7.45 ja Keflavikissa olimme klo 8.35, uskomatonta! Perillä Keflavikin kentällä
matkatavarat mukaan ja bussin etsintään. Muutaman mutkan takaa löytyikin bussimme ja Siggekuljettaja. Pikkusen kauhistuin
kun kuljettaja näytti ”eläkeläisukolta”, minä kun en oikein ole koskaan luottanut eläkeläiskuljettajiin, toki täytyy myöntää että
Islannissa eläkeikä on korkempi kuin meillä Suomessa ja hyvin tämä Sigge meitä kuljetti.
Keflavikin kentältä suuntasimme kohti Reykjavikia ja ensimmäinen kohteemme oli Alaforsin lankamyymälä, paljon lankoja ja
kauniita villa-asusteita oli myymälässä. Ostoksiakin jo tehtiin. Teimme pienen kiertoajelun Reykjavikin keskustassa ennen
lounasta. Kävimme katsomassa Viikinkivene Solfaria ja siellä otimme jo ryhmäkuvia. Kaunis oli paikka ja monumentti.
Kiertoajelun jälkeen lounastimme jossakin keskustan ravintolassa, nimi ei jäänyt mieleen mutta ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi, Marjon ja Pekan kanssa teimme myös tuttavuutta paloviinasnapsiin, hyvin lämmitti vaikka hinta ei lämmittänyt.
Mutta maassa maan tavalla!
Lounaan jälkeen majoittumaan, ryhmä majoittui Fosshotel Raudarassa, opas Pirjo ja minä lähellä olevassa Lindhotellissa,
Raudarahotelli oli ylibuukattu joten siksi me jouduimme toiseen hotellin. Ilta oli vapaata ja monet käyttivät sen tutustumiseen
paikallisen kävelykadun kauppoihin.

Maanantai 1.10.2018
Aamiaisen jälkeen lähdettiin kaupunkikierrokselle, ensimmäinen kohde oli Asmundur Sveison Sculpture museo, kiertelimme
ulkopuolelta ja katselimme vaikuttavia patsaita. Täältä matkamme jatkui kaupungin hyvinhoidettuja liikunta-alueita katsellen
kohti Höfditaloa, kaupungin omistama kulttuurihistoriallinen rakennus. Se tunnetaan parhaiten presidentti Ronald Reaganin ja
Mikhail Gorbatsjovin vuoden 1986 huippukokouksesta, joka oli historiallinen tapahtuma, ja todella merkitsi kylmän sodan loppua.
Kierroksemme jatkui Harpan konsertti- ja konfrerenssikeskukseen, rakennuksen ulkopuoli on tehty lasitiilistä, joista jokaisessa on
ledlamppu, joiden väriä ja kirkkautta voi säätää. Rakennuksen väri vaihtelee valaistuksen mukaan. Täällä oli myös ihana
matkamuistomyymälä ja kahvion palvelujakin joku ehti käyttää hyväkseen. Tämän kohteen jälkeen suuntana oli Hallgrimskirkko,
joka on maan suurin kirkko, todella hieno kirkko olikin. Kuvat puhukoon puolestaan. Kirkon jälkeen kohti lounaspaikkaa,
vesisateessa kävely virkisti ja sai liikettä marttaporukassa. Lounaan jälkeen kaupungintalolle katselemaan Islannin kohokuvioista
karttaa, upea teos. Ja sitten meidät ”vietiin” suureen ostoskeskukseen loppuiltapäiväksi, täältä me itsekukin suunnistimme
hotellille kuka kävellen kuka ”mittariautolla”. Ilta jälleen vapaata.

Illallisella Haikon kartanossa

Tiistai 2.10.2018
Tänään kohteena oli Blue Laguun kylpylä ja aamupäivän vapaan jälkeen sinne bussin keula kohdennettiin. Kylpylä sijaitsee
Keflavikin lentokentän läheisyydessä eli noin tunnin ajomatka oli edessä. Kuumaiseman kautta sinne kylpylän ulko-ovelle
käveltiin, rannekkeet lunastettiin, pukuhuoneiden kautta lillumaan kuumaan lähteeseen. Jotkut ottivat kasvonaamioita, naamion
piti nimittäin hoitaa ihoa ja ehkä nuorentaa… Tämä oli ihana paikka ihan tuli hiki vaikkei saunassa käytykään. Saunojakin toki oli,
Marjo ja Pekka taisivat saunassa käydä. Matkamuistomyymälän kautta takaisin bussimatkalle kohti hotellia, ilta oli jälleen vapaata.

Keskiviikko 3.- Torstai 4.10.2018
Aamiaisen jälkeen alkoi kokopäivä retki eli Golden Circle-kierros. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli tulivuoren kraateerin syntynyt
kraaterijärvi. Sieltä matkamme jatkui maaseutukirkkoon eli vierailimme Skalholtin upeassa kirkossa. Matkalla Gullfossin
vesiputouksille ohitimme ison matkailukohteen eli Geysirit. Gullfossissa ihailimme veden voimaa vesiputouksella ja nautimme tosi
maittavan kaalikeittolounaan sekä suklaakakkua paikallisessa ravintolassa. Lounaan jälkeen piti oikein kiittää kokkia ruuasta
marttojen puolesta. Matkalla Thingvellirin kansallispuistoon pysähdyimme katsomaan Geysirin pössähdystä ja pössähtihän se,
nopeimmat saivat hyviä kuvia luultavasti joku ei ehtinyt mukaan… Thingvellirin kansallispuistossa katselimme mannerlaattoja,
vanhaa käräjäpaikkaa ja opas Pirjo kertoi islantilaisten alkuhistoriasta. Lisäksi ihmettelimme pääministerin kesäasuntoa, ei
minkäänlaisia turva-aitoja tms. vapaasti turistit pihalla kuljeksivat. Paluumatkalla Reykjavikiin saimme kokea jo talvea koska lunta
satoi ja aika kovastikin. Hotellille pikaisesti siistiytymään ja sitten retkemme päätösillalliselle. Ja sehän olikin kiva paikka, ruoka
jälleen tosi hyvää. Varmaan kaikki osanottajamme olivat tyytyväisiä. Ilta oli pimentynyt ja poislähtiessä olimme hiukan eksyksissä,
onneksi kuljettaja tuli vilkkuvalon kanssa meitä hakemaan ja ohjaamaan bussiparkkiin. Bussia ei voinut parkkeerata ihan
illallispaikkamme lähelle. Illallisen jälkeen oli laukkujen pakkaus ja kotimatka edessä. Torstaina aikainen herätys, huoneet oli
luovutettava kello 4 ja sitten bussilla lentokentälle. Lentokentällä olikin kiirettä koska oli vain automaatti lähtöselvitys, ja sekin
englanninkielellä mutta siitäkin selvittiin ja laukut laitettiin menemään ihan Rovaniemelle ja Kemiin asti, tietenkin Helsinkiin
jäävät vain Helsinkiin. Lentomme operoi kotimatkalla Icelandair, hyvin sekin lento sujui, taisi ryhmämme nukkua suurimman
osan lentomatkasta. Itseä hiukan harmitti kun molemmilla lennoilla istuinpaikkani oli käytävän viereinen joten en nähnyt
koneesta Islannin jäätiköitä. Mutta kaikkea ei aina voi saada.
Suuret kiitokset kaikille matkallemme osallistuneille ja erikoiskiitokset oppaallemme Pirjolle, olet kyllä erinomainen tietopankki ja
miellyttävä ääninen opas. Kiitokset myös Kon-Tiki Toursille erinomaisista matkakohteista ja hyvistä ennakkojärjestelyistä.
Tässä oli pieni kertomus matkastamme muistojen joukkoon, matkaillaan jatkossakin ehkä ensi keväänä Andalusiaan ja kesällä
kierretään Pohjanlahtea!!
Matkaterveisin Mirja
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