
Mikä oli hyvää Galabriassa? 

 

Kun keväällä johtokunnassa mietittiin 

seuraavaa lomakohdetta, eteen tuli Galabria 

eikä vähiten siksi, että sinne oli suora lento. 

Nyt kun on viikko kulunut voin todeta että 

valinta oli onnistunut. 

Päivälento on siitä mukava, että ei tarvitse 

ennen kukonlaulua nousta ja perilläkin ollaan 

päivänvalossa. Matkalla kentältä hotellille 

huomasin, että ei ehkä ollut viisas ratkaisu 

laittaa pitkiä kalsareita ja farkkupuseroa 

päälle. 

Onneksi hotellin aula oli viileä ja valoisa ja 

siellä ensimmäiseksi viileät juomat tarjolla 

odotellessa huoneen saamista.  

Ensimmäinen suuri plussa oli, että laukut 

luvattiin tuoda huoneeseen ja kohtelias nuori 

mies opasti meidätkin huoneeseen ja esitteli 

samalla mitä missäkin tilassa tapahtuu. Ja 

ehdimme tuskin huokaista kun laukut olivat 

sisällä ja huom. laukkujen tuoja ei ollut käsi 



ojossa vinkumassa tippiä. Hymyili ja toivotti 

hyvää päivää... 

Meille jokaiselle hotelliin kirjautuessa 

laitettiin ranteeseen nauha, joka osoitti 

meidän olevan AI-asiakkaita, eli ei tarvitse 

joka viinilasillista olla maksamassa. 

Laittelimme vähän kevyempää ja siistimpää 

matkavaatteiden tilalle ja siirryimme 

päivällispöytään. Sali oli iso sisätila jossa 

tarjottavat ja kaksi erillistä terassia, joista 

toisessa yksi seinä näköalaa Välimerelle. 

Pöydän sai valita itse ja heti tuli salihenkilö 

kysymään, mitä saisi olla juotavaksi. Meitähän 

oli matkalla 26 persoonaa ja aika nopeasti 

syntyi pöytäkuntia, jotka aika tarkkaan 

pysyivät samassa koostumuksessa. 

 Iltasella baarin puolella porukat pyrkivät 

hajoilemaan ja se oli hyvä. Oppi vähän 

paremmin tutustumaan uudempiin 

matkalaisiin. 

Tarjolla oli ravintoa ruumiille ja silmille, 

kylmää ja lämmintä, makeaa ja suolaista. 



Kaikkea paljon!!! Kahvi automaatista, pahaa... 

Niinkuin etelässä aina.  

Aikaa syömiseen ja seurusteluun runsaasti. 

Joka päivä klo 21.00 oli paikallisessa 

teatterissa jokin teemallinen tunnin ohjelma ja 

piano-baarissa elävä soittaja soittelemassa 

monille tuttuja sävelmiä. 

Eka iltana oli sketsikokoelma, jossa hotellin 

"entertainer" ryhmä esiintyi. 

Ja kun ehdimme allas-baariin alkoi asukkaille 

järjestetty tervetulotilaisuus, huippukohta oli 

kuohuviinilasipyramiidi, jollaisen näin eka 

kertaa ikänäni. Siitä sai sitten hakea oman 

lasin ja tilaisuutta näyttivät kaikki asiakkaat 

käyttävän kiitettävästi hyväkseen. 

Ja kohta meikäläinenkin unohti, että polvi on 

kipeä... 

Tiistaiaamu ja aurinko paistoi. Suihku, voitelu, 

aamulääke, aamupala, aamukävely, päivälepo, 

lounas, rentoutumista, iltapäivän aurinko, 

torkut, siistiytyminen, päivällinen, teatteri. 

Iltapesu ja nukkumaan... 



Tiistaina teatterissa laadukas, paikallinen 

kansantanssiryhmä. Menoa ja meininkiä, hyviä 

tanssijoita ja soittajia paikallisissa asuissa. 

Tykkäsimme paljon!!! 

Keskiviikko, torstai, perjantai. Joka päivä 

ohjattua allasjumppaa, ohjattua joogaa, 

jousiammuntaa, dartsia, saunakin... Kaikki 

samalla rannekkeella. 

Käppäiltiin tietenkin myös kaupungilla ja 

rannalla. Hotellihan sijaitsi rantakallion 

päällä, joten hissillä pääsi meren rantaan, 

jossa oli meidän yksityinen ranta. Siellä sijaitsi 

myös baari ja lounasravintola, jossa ystäväni 

MARCO väänsi hiki hatussa italialaista pizzaa 

valtavassa kiviuunissa, 8 ison ruokalautasen 

kokoista pizzaa kerralla. Montakohan ehti 

paistaa yhden lounasajan aikana? Yksi satsi 

valmistui kuudessa minuutissa, laske siitä... 

Lauantaina retkipäivä Sisilian Taorminaan. 

Aikainen herätys mutta kaikki mukana. 

Mutkaisia vuoristoteitä, upeita maisemia 

asiansa osaava opas kertoi alueesta ja sen 

historiasta. 



Perillä vapaata tutustumista vanhaan 

kaupunkiin ja lounas vanhassa tavernassa, 

joka muuten oli kiinalainen! Taivaanrannassa 

tuprutteli savua kolmesta piipusta Etna. Miten 

tulikin joululaulu mieleen? 

Päivälliselle ehdimme vielä omaan hotelliin 

väsyneinä mutta monia muistoja rikkaampina. 

Sunnuntaina otettiin vielä täysillä aurinkoa ja 

täydenneltiin tuliaisostoksia mutta näytti jo 

monilla pukkivan mieleen kotimatka.  

Päivällisen saimme nauttia yhteisessä, 

pitkässä pöydässä. Alkuun luovutettiin Eijalle 

ja Ailalle kiitokseksi kaikin puolin 

onnistuneesta matkasta sydänpaidat. 

Onnittelupuheet hukkuivat yleiseen sorinaan 

kun sali täyttyi uusista vieraista. 

Maanantai, kotiin lähtö. Palvelu oli loppuun 

asti huippuluokkaa, matkalaukut haettiin 

huoneista, saimme pitää huoneet yhteentoista 

saakka ja saimme nauttia sekä aamiaisen että 

lounaan "all ink" rannekkeella. Kello 14 maissa 

bussikuljetus starttasi kohti Lamezia Tremen 

lentokenttää ja illalla kymmenen aikoihin 



Enter Airin Boeing laskeutui Joulupukin 

kentälle pikku pakkasessa. 

Kiitos koko porukalle, oli hieno matka. 

Häntäpään valvoja Timo 

p.s. Jos seuraavan lentoyhtiön nimi on Delete 

Air, niin ME EMME LÄHDE SILLE MATKALLE. 

sama  

 


