
ETELÄ-SUOMEN K-SENIORIT NAPOLINLAHDELLA 5.-10.4.2018

Aamuvarhaisella 32 innokasta K.Senioria kokoontui Helsingin Lentoasemalle. Laukut hihnalle ja 
turvatarkastuksen kautta koneeseen. Finnairin sinivalkoisin siivin suora lento Roomaan jossa 
paikallinen suomenkielinen opas Eliisa Niinimäki otti K-Seniorit siipiensä suojaan.

Bussin nokka kohti Sorrentoa ja niin tutustuminen Italiaan alkoi. Ensin meille tarjottiin lounas, joka 
sisälsi paikallisia herkkuja ja sitten bussi vei meidät serpenttiinitietä pitkin korkealle vuorelle. Siellä 
saimme tutustua Montecassinon luostarialueeseen, josta oli mahtavat maisemat lähialueelle. Tämä
paikka jäi varmasti kaikkien mieliin.



Matka jatkui kohti Sorrentoa, johon saavuimme Napolinlahden komeita maisemia katseltuamme 
ilta kuudelta. Hotelliin majoittumisen jälkeen kiiruhdimme Sorrenton keskustan pienille kujille 
iltaruokailuun. Mukava idyllinen ravintola, josta jäi mieleeni maittava Sitruunapasta.(Matkalla 
Sorrentoon näimme paljon Sitruunapuita)

Aamiainen Hotellissa ja kuljetus Laivarantaan, josta Kantosiipialus vei K-Seniorit auringonpaisteessa
Caprin kauniillesaarelle. Satamasta matka jatkui tosi kapeita kujia pitkin pikkubussilla ylös 
Anacaprin kylään, jossa tutustuimme Huvila meren rannalla teoksen kirjoittaneen 
Ruotsalaissyntyisen Axel Munthen hulppeaan huvilaan. Vielä käynti Caprin toisessa kylässä 
kuuluisia rantakallioita katsomassa ja sitten laivalla takaisin Sorrenton satamaan. Caprista
jäi mieleen oppaan kertomana se, että siellä käy vuosittain noin miljoona turistia. Kun Caprin 
asukasluku on noin 15000 ihmistä, niin turistien määrä on siihen nähden valtava.





Kolmas matkapäivä oli pyhitetty Sorrentosta etelään suuntautuneelle Amalfin rannikkotien 
mahtavien maisemien ihailemiseen. Kapeat tiet välillä korkeallakin meren rantoja kierrellen oli 
uskomattoman komeita, henkeäsalpaavia maisemia tarjoavia ja välillä vaarallisiakin, josta 
osoituksena yksi kohdallemme sattunut kolari.(ei henkilövahinkoja). Matkalla pysähdyimme 
Amalfin rantakaupunkiin, jossa ihailimme sen kapeita kujia ja Katedraalia rappusineen.(62 as.)
Täältä matka jatkui Ravellon pikkukaupunkiin, joka sijaitsee korkealla vuorella ja on tunnettu 
konserttipaikka.
Nautimme lounaan viehättävässä ravintolassa, pääruokanamme merilahnaa paikalliseen tapaan.
(nam nam.) Paluumatkalla oppaamme Eliisa kertoi maailmankuulun tenorin, Carusson, tarinan ja 
kuuntelimme hänestä kertovan
laulun.







Seuraavana päivänä jätimme Sorrenton taaksemme (vaikka Bussissa soi palaja Sorrentoon kappale 
italiaksi, suomeksi sen levytti 1962 Mauno Kuusisto Matti Virtasen tietojen mukaan) ja siirryimme 
tutustumaan Pompeijin Argeoloogiseen alueeseen, jota on kaivettu lähes 300 vuotta esiin 
Vesuviuksen purkauksen jäljiltä.( n.25000 asukasta asui siellä) Nautimme lounaan Vesuviuksen 
rinteellä olevalla viinitilalla ja sitten alkumatka bussilla ylös Vesuviukselle ja kun tie
loppui, niin urhoollisimmat jatkoivat ylös tulivuoren Kraateria katsomaan. Illansuussa saavuimme 
Napoliin ja teimme bussilla pienen kiertoajelun, majoittuminen Hotelliin ja kävellen porukalla 
Pizzeria Brandiin. Nautimme aidon Napolilaisen Pizzan ja tarinan mukaan täällä tarjoiltiin 
kuningatar Margheritalle pizza, joka yhä kantaa hänen nimeään.





Napolin vanhaan kaupunkiin ja sen kapeisiin ostoskujiin tutustuimme 5. matkapäivän 
aamuvarhaisesta alkaen, Ensin kuitenkin kävimme ripittäytymässä Jesuiittakirkossa (sopii Hesan 
elint.kauppiaille) ja tämän jälkeen näimme pilvin pimein pieniä erikoisliikkeitä. Lopuksi 
hyppäsimme bussiin, joka vei meidät korkealla kukkulalla sijainneeseen Capodimonten Palatsiin. 
Siellä tutustuimme valtaviin määriin erilaisten taiteilijoiden erilaisiin luomuksiin. Niiden
sulattelemiseksi meille matkalaisille suotiin loppupäiväksi omaa aikaa.





Kuudes matkapäivä olikin sitten kotiinlähtöpäivä, mutta matkalla Rooman lentokentälle 
tutustuimme paavin kesäpalatsiin Castelgandolfin pikkukaupungissa, jossa myös söimme maittavan
lounaan Kraaterijärveä ikkunasta ihaillen.
Lopuksi kiitimme mahtavaa opastamme Eliisaa asiantuntevasta matkanjohtamisesta ja K-
Senioreista huolehtimisesta.

Illansuussa Finnair haki meidät Roomasta kotiin ja matka siirtyi meidän kaikkien muistojen 
joukkoon.

Muistiin kirjoittanut ja matkalaisia mukavasta matkasta kiittäen 
Pekka Lehtinen




