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Autolla
ALPEILLA

Kuuman kesän jälkeen tekee mieli nähdä lumihuippuja. 
Kahden viikon vuoristoloma kahdelle maksoi 3 400 euroa.

TEKSTI MOONA LAAKSO • KUVAT MOONA LAAKSO, GETTY IMAGES, TOURISM ALTA BADIA, TOURISM ÖTZTAL

MATKA



Krippensteinin vuorella

menee eritasoisia- ja

pituisia kävelyreittejä.

Maisemat eivät petä.
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ta kujia, jyrkkiin rinteisiin ripoteltuja alppitaloja ja

taustalla järvi sekä vuoret. Mutta kuvat eivät ole va-

roittaneet ihmispaljoudesta, joka rikkoo idylliä. 

Illalla vilvoittelemme uimarannalla Obertraunis-

sa lähellä majataloamme. Vesi on hyytävän kylmää,

vaikka on elokuu.

Slovenian rajan lähellä matkalla Bledin kaupun-

kiin liikenne pysähtyy. Myös ilma seisoo, lupailee

ukkosta. Perillä Penzion Bercin majatalossa isäntä

Miha Berc neuvoo meitä kokeilemaan aamiaisella

itse tehtyä Nutellaa ja hilloja. Salami, maito ja huna-

ja tulevat naapuritiloilta. 

Majatalon ravintola on suosittu, ja se on valittu

matkailusivusto Tripadvisorissa Bledin parhaaksi.

Illallisella katselemme, kuinka ruoka valmistuu pi-

han kesäkeittiössä. Alkaa hämärtää, isäntä sytyttää

kynttilät. Nurmikolla soittaa pianisti. Elämys täyt-

tää kaikki aistit. Lasku on pudotus todellisuuteen,

sata euroa kahdelta juomineen.

Turkoosi järvi nostaa usvan
Aamulla ihmettelen ulkoa kuuluvaa kolinaa. Tai-

vaalta tippuu jättimäisiä rakeita, jotka ovat kuin

jääpaloja. Muitakin kerääntyy katosten alle ihmet-

telemään. Tästä voi tulla tonnin lasku, ajattelen, sil-

lä säästimme auton vahinkovakuutuksessa. Kuuron

jälkeen tarkastamme kulkupelin – kaikki hyvin.

Kierrämme kauniin Bled-järven kävellen kol-

messa tunnissa. Vesi on turkoosia, ja järven keskellä

kohoaa saari. 

Seuraamme tienviittaa näköalapaikalle. Reitti vie

kivikkoista polkua metsän läpi. Taivas tummuu,

metsä hiljenee. Salama välähtää. Kun kiipeämme

lähes pystysuoraa jyrkkää polkua, alkaa kaatosade.

Puista tukea hakien, varovasti edeten saavumme

näköalapaikalle. 

Edessämme näkyy Bled-järvi kokonaisuudes-

saan, taustalla uhkuvat Juliaaniset Alpit. Sade lak-

kaa, järveltä nousee usva. Ukkonen jyrähtää, nyt jo

kauempana. Tunnelma on kuin kauhuromanttises-

ta romaanista. Parhaita ovat hetket, jotka eivät

maksa mitään.

Kolmen euron drinkki
Pohjois-Italiassa Alta Badian alueella puiden takaa

paljastuvat Itä-Alppien vuorenhuiput, jotka hehku-

vat iltapäivän auringossa vaaleanpunaisina. Dolo-

miitit!

Ruoho näyttää epätodellisen vihreältä. La Villan

kylässä sijaitseva Dolomit Boutique Hotel on hieno.

Huoneestamme avautuu maisema, jota voisi tuijo-

tella loputtomiin. Voiko vuoriin kyllästyä?

Myös muotidrinkki Aperol Spritzin maku kertoo,

että olemme Italiassa, juoman synnyinmaassa. Hin-

takin miellyttää, alle kolme euroa. 

Lähdemme vuorille aikaisin, lounastamme maja-

taloissa ja palaamme hisseillä alas iltapäivällä. Päi-

vien vietosta vaeltaen Alpeilla tulee rutiini, ja lepoa 

Hallstatt on

yksi Itävallan

idyllisimmistä

kylistä. 

O
lemme ajaneet Münchenin

lentokentältä kohti Alppeja

monta kertaa. Jo autovuok-

raamossa minulla on tunne

tuttuudesta, mutta samalla

vatsaa kihelmöi. Edessä on

seikkailu. 

Kun vuoret tulevat näkyviin, muistan heti, miten

korkealta katsottuna kaikki pienenevät – matalam-

pina kohoavat vuoret, talot, murheet. Huipulla on

pilvienkin yläpuolella. Siellä on helppo hengittää.

Olen varannut kahden viikon majoituksen kol-

mesta maasta, Itävallasta, Sloveniasta ja Italiasta.

Terveisiä taivaasta
Ensimmäistä päivää emme osaa ottaa maltillisesti

Krippensteinin vuorella Itävallassa, ja se kostautuu

päänsärkynä. Se on oire vuoristotaudista ja muis-

tuttaa, että vuoristossa ylöspäin mennessä pitää

edetä hitaasti. 

Välillä se on vaikeaa, sillä vaeltamiseen jää kouk-

kuun, askellus muuttuu hypnoottiseksi. Muita ih-

misiä tulee vastaan harvakseltaan. 

Meditatiivinen tila särkyy, kun näemme muut tu-

ristit parveilemassa vuoren Five Fingers -näkö-

alapaikalla. 

Itävallan Hallstatt osoittautuu yhtä kauniiksi

kaupungiksi, kuin kuvat siitä ovat lupailleet. Kapei-

ITALIASSA PUIDEN TAKAA
PALJASTUVAT VAALEAN-
PUNAISET HUIPUT.
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Bled-järvi näyttäy-

tyy koko komeu-

dessaan, kun

kapuaa kukkulalle. 

Aperol Spritz 

on tuttu näky

Alppien alueella

eikä se kevennä

kukkaroa kuten

Suomessa.

Lagazuoin vuorella

Dolomiiteilla voi

tutustua ensim-

mäisen maailman-

sodan aikaisiin

tunneleihin.

Alta Badiassa 

Dolomiitit 

ympäröivät 

joka puolella.
EUROOPAN 

KORKEIN 

VUORISTO YLTÄÄ

4 810 METRIIN.
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jaloille tarjoavat välipäivät, jolloin ajamme koh-

teesta toiseen.

Viimeinen puristus
Paluumatkalla Italiasta Itävaltaan päätämme mak-

saa 16 euroa 12 kilometrin maisemareitistä. Tim-

melsjochin tie mutkittelee maiden rajalla 2 509

metrin korkeuteen. Uhkarohkeat moottoripyöräi-

lijät ohittavat meitä, me puolestamme väistelemme

huolettomia pyöräilijöitä ja tielle eksyneitä lehmiä.

Söldenissä majoitumme majatalo Bergblickissä,

jonka parvekkeelta näemme taas upeat vuoret. Ih-

mettelemme urheilukauppojen määrää, niitä on

kolme kertaa enemmän kuin ravintoloita.

Gaislachkoglbahn-hissi nostaa meidät yli kol-

men kilometrin korkeuteen, sillä haluamme James

Bond -elokuva Spectrestä tuttuun ravintolaan, la-

siseen Ice Q:hun. Pettymys on Alppien kokoinen,

kun ylhäällä näemme vain rakennustyömaan ja

yksityistilaisuuden vuoksi suljetun ravintolan.

Viimeisen vaelluksen jälkeen laskeudumme

jyrkkää mäkeä keskihissille. Tuntuu, etteivät jalat

kanna. Hissin ravintolan terassilla rasitus unohtuu

ja koittaa haikeus. Taakse jäävät vuoret, somat alp-

pikylät ja ystävälliset ihmiset. Tiedän jo, että pa-

laamme ensi vuonna. 

Gaislachkogl-
bahn-hissin
keskiasemalla
on terassi, jolta
aukeavat upeat
näkymät.

SÖLDENISSÄ HALUAMME
NÄHDÄ JAMES BOND
-ELOKUVAN RAVINTOLAN. 

KAHDEN VIIKON matka

maksoi kaikkiaan kahdelle

noin 3 400 euroa. Hinta

sisälsi lentoliput, majoi-

tukset kahden hengen

huoneessa, autonvuok-

ran, polttoaineen, ruokai-

lut ja hissiliput . 

MENO–PALUULENNOT

Helsinki–München 

400 euroa. 

AUTONVUOKRA Hertzin

kautta 13 vuorokautta 

400 euroa ja dieselkulut

85 euroa. Kilometrejä

kertyi vähän yli tuhat.

AAMIAISET ja majoitukset

yötä kohden: Obertraun,

Itävalta 79 euroa, Bled,

Slovenia 115 euroa, La Villa,

Italia 140 euroa, Sölden,

Itävalta 77 euroa. Majoituk-

set yhteensä 1 310 euroa. 

RUOKAILUIHIN kului

20–50 euroa ateriaa 

kohden, yhteensä noin

1 000 euroa. 

HISSILIPUT 200 euroa.

Mitä
maksoi?

München �
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Bled �

SLOVENIA

ITÄVALTA

ITALIA
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