M AT K A

PARAS
kyläreissu

M O O N A L A A K S O K U VAT G E T T Y I M A G E S

Gardajärven pienet kylät viettelevät
viihtymään. Tutustu ainakin
Sirmioneen ja Malcesineen.
POHJOIS-ITALIASSA, VENETSIAN JA MILANON VÄLISSÄ
sijaitseva Gardajärvi on täynnä viehättäviä kyliä, joista jokainen on visiitin arvoinen. Jos kuitenkin pitää valita, suuntaa
järven eteläkärkeen, kapealla niemellä sijaitsevaan Sirmioneen, joka huokuu historiaa ja romantiikkaa. Sirmioneen kannattaa suunnata nimenomaan syksyllä, heinä-elokuun turistiruuhkan jälkeen, jolloin sää ei enää ole tukahduttavan kuuma.
Idylliseen kylään astutaan sisään 1200-luvulla rakennetun
Rocca Scaligeran linnan porteista laskusiltaa pitkin. Linnaan
pääsee tutustumaan pientä maksua vastaan. Kiipeäminen 47
metrin korkeuteen kannattaa, sillä sieltä avautuvat upeat näkymät järvelle ja Sirmionen kattojen ylle. Niemen kärjessä taas
voi tutustua antiikin Rooman aikaisen huvilan, Grotte di Gatullon raunioihin. Raunionäkymät, joiden taustalla kimmeltää
järvi, tekevät vaikutuksen kokeneeseenkin matkailijaan.
JOS ON AIKAA KAHTEEN , kannattaa seuraavaksi suunnata
rannikon koillisosassa sijaitsevaan Malcesineen. Tässäkin
kylässä on linna, Castello Scaligero, ja siellä järjestetään usein
konsertteja. Linnan ympärillä on sokkeloinen vanhakaupunki,
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Sirmionea
kannattaa
katsella
korkealta.

Idylliseen Sirmioneen
saavutaan 1200luvulla rakennettua
laskusiltaa pitkin.
jota jylhät vuoret reunustavat. Kapeille tunnelmallisille kujille on
ihana eksyä, ja auringonlaskun aikaan voi kävellä pitkää rantapromenadia pitkin.
Caffe San Marcossa voi tilata jättikokoisen Aperol Spritzin ja
drinkkiä siemaillessa katsella järvelle. Jos pitsalle kaipaa vaihtelua, hyvää kalaa ja mereneläviä saa Ristorante Caffe Porto Vecchiosta, jonka sijainti järven rannalla on mitä romanttisin.
Gardajärven maisemat ovat inspiroineet runoilijoita ja kirjailijoita Goethesta Joyceen. Vaikka turisteja on nyt enemmän kuin
parisataa vuotta sitten, Gardan viehätysvoima on ennallaan.
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MAISEMAT
Gardajärven maisemat ovat kuin maalauksesta: sinisenä
kimmeltävää järveä reunustavat lumihuippuiset vuoret. Mitä
pohjoisemmaksi mennään, sitä jylhemmiksi maisemat
muuttuvat. Romanttista tunnelmaa lisäävät vanhat linnat ja
Antiikin Rooman aikaiset rauniot.

Malcesinen
maisemat
hurmaavat.

PÄIVÄRETKET
Liikkuminen Gardan pikkukylien
välillä onnistuu esimerkiksi vuokraautolla, mutta pysäköinti voi muodostua ongelmaksi. Fiksu liikkuukin
laivalla, sillä lauttoja kulkee kylien
välillä tiuhaan. Pyörälläkin pääsee,
mutta reitti kannattaa suunnitella
etukäteen. Kaikkien kylien välillä ei
ole pyörätietä, ja kapean autotien
laidassa pyöräily voi osoittautua
turhan vaaralliseksi.
Päiväretki Gardajärven ulkopuolelle kannattaa. Esimerkiksi Verona
ei ole kovinkaan kaukana, ja Venetsiaankin pääsee.
Laivojen aikataulut löydät osoitteesta www.navigazionelaghi.it/
eng/g_orari.asp
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AKTIVITEETIT
Gardalla viihtyvät niin aktiivi- kuin
löhölomailijat. Vaikka Garda ei
olekaan hiekkarantakohde, on
järvellä monia kivipohjaisia rantoja. Uimaan voi pulahtaa vaikka
suoraan hotellin laiturilta. Vesiurheilulajien, kuten purjelautailun, lisäksi Garda tarjoaa upeat
puitteet patikointiin ja maastopyöräilyyn. Paras kohde aktiivilomailuun on Malcesine, sillä sieltä
pääsee kaapelihissillä Monte
Baldon vuorelle noin 1800 metrin
korkeuteen. Uskaliaimmille on
tarjolla myös varjoliitoa.
funiviedelbaldo.it

LUKSUSYÖT
Majoitukseen kannattaa satsata. Noin
200 eurolla yössä voi majoittua Sirmionen Hotel Olivi Thermae & Natural
Spassa, jossa voi kylpeä 36-asteisissa
lämpöaltaissa. Vuoristosta tulevassa
vedessä sanotaan olevan parantavia
voimia. Hotelli sijaitsee lähellä Grotte
di Gatullon raunioita ja Jamaica rantaa. Jos kaipaat vielä enemmän luksusta, valitse Sirmionen Villa Cortine
Palace Hotel, jota ympäröi viiden
hehtaarin yksityinen puisto. Hinta on
noin 400 euroa yöltä.

+ Paras Aperol Spritz

Gardajärvellä hotelli
kannattaa varata hyvissä
ajoin. Villa Cortine Palace
Hotel on jokaisen sijoitetun euron arvoinen.

Vielä nelisen vuotta sitten Aperol Spritz oli suhteellisen tuntematon Suomessa
ja silloin sen syntysijoille Pohjois-Italiaan oli syytä matkustaa jo melkein pelkästään drinkin takia. Vaikka Aperol on nyt trendijuoma, jota saa kaikkialta. Edelleen
Gardalle kannattaa matkustaa sen takia:. Syntysijoillaan se on taatusti parempaa
ja kaiken lisäksi halvempaa (4–5 euroa). Kenties makuun vaikuttaa osaltaan
miljöö: jostakin syystä drinkki vain maistuu parhaalta juuri Gardan kauniissa
maisemissa.
Aperol Spritz on helppo valmistaa itse: lasiin paljon jäitä ja sekaan kolme osaa
Proseccoa, 2 osaa Aperolia ja 1 osa kivennäisvettä (tosin Italiassa vettä ei usein
laiteta). Viimeistele juoma muutamalla appelsiininsiivulla.
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