Matkasuunnitelmia aloimme tehdä jo maaliskuun 2016 alussa. Ensimmäinen matkakokous pidettiin
9.3.2016, jossa oli mukana parisenkymmentä kiinnostunutta. Aloitettiin keräämällä toiveita
matkakohteesta ja etsimällä niistä tietoa. Matkakokouksissa päätettiin myös, että haluttiin suora lento
Joensuusta. Useiden matkakokousten jälkeen kohde oli selvinnyt ja lopullinen porukka kasassa. Lähtijöitä
vuoden 2017 matkalle oli yhteensä 8 asukasta ja 2 ohjaajaa ja kohteena Kreeta, Hania. Ennen kuin päästiin
lähtemään reissuun, pidettiin matkakokouksia noin kerran kuukaudessa. Kokouksissa kävimme läpi reissuun
valmistautumista (säästäminen, passin hankinta, rokotukset, matkavakuutuksen ottaminen, mitä pakata
mukaan) ja vähitellen koitti reissuun lähdön aika…
päivä 1. (torstai)
Herätys toooodella aikaseen. Joku oli herännyt vieläkin aikaisemmin. Klo 4 tuli whatsuppin matkaryhmään
ensimmäiset viestit ja reippaimmat oli jo suuntaamassa kohti päikkäriä (lähtö siis klo 5). Lähes kaikki
kasassa viideltä ja reippat kuskimme ystävällisesti kyyditsivät meidät kentälle. Täytyy tässä vaiheessa
todeta, että kevyttä reissujännitystä oli havaittavissa…
Lento sujui hyvin, joku taisi jopa hieman torkahtaa. Lentokentällä kaikki sujui supsikkaasti ja löysimme
tiemme hotellille vievään bussiin. Matka hotellille ei kestänyt kauaa, vaan kohta jo oltiin perillä. Hotelli
sijaitsi jyrkän kukkulan laella, jonne ei bussi päässyt ajamaan. Loppumatka taivallettiin jalan, mutta onneksi
laukut sai minibussikyyditykseen :)
Hotelliin kirjautuminen, ja ehdittiin vielä lounaallekin. Pientä hotellin tsekkausta ja yksi rohkea kävi jo
pulahtamassa altaassa. Ja oli muuten kylmää vettä!! Sitten olikin jo oppaan pitämän tervetulotilaisuuden
vuoro. Opas kertoili tärkeimpiä juttuja ja saatiin karttaan tärkeimmät maamerkit (marketti, linjaautopysäkki, shoppailumesta ja venetsialainen satama).
Sovittiin porukan kanssa yhteiskäppäilyt marketille veden ostoon. Katsastettiin siinä matkan varrella rantsu,
johon aateltiin heti seuraavana päivänä tehdä parempaa tuttavuutta. Markettikin löytyi ja jokainen sai
ostoksensa tehtyä. Muutamat taisi jo siinä sandaalitkin shoppailla.
Ostosten jälkeen pienet henkäisyt huoneessa ja sitten syömään. Kyllä oli hotellilla runsaat ja monipuoliset
eväät tarjolla, että varmasti kaikille löytyi mieluista syömistä.

2. päivä (perjantai)
Kaikki saivat nukuttua hyvät yöunet (joku jopa 15h) ja aamupalalla jokainen kävi omia aikojaan.
Kympin maissa pidettiin yhteisökokous, jossa tehtiin päivän suunnitelmat. Päivä oli aika pilvinen, joten
rantapäivä vaihtui Hanian retkeen. Sovittiin uusi treffiaika aulaan ja äkkiä hakemaan tarivttavat kamppeet
ja menoksi...
Odotusta täynnä oleva porukka lähti kohti bussipysäkkiä ja kohta haitaribussi noukki meidät matkaan.
Päästiin perille Haniaan ja ensimmäinen kohteemme oli arkeologinen museo. Matkalla bongasimme
ortodoksi kirkon, jossa pyörähdettiin ensin. Ihasteltiin hienoja ikoneita sekä kirkon ovia. Mutta sitten
suunnattiin sinne museoon, joka taisi olla muutaman lempparikohde. Otettiin vahingossa kuvia asioista,
joista ei olisi saanut ottaa. Museontäti oli tiukkana ja sellaiset kuvat piti poistaa. Ou nou � �
Siitä jatkettiin erään asiakkaan loman odotetuimpaan kohteeseen eli Starbucks. Siinä sitten kahvit
hörpättiin vähintäänkin tyytyväisenä.
Tämän jälkeen lähdettiin ihastelemaan vanhaa Venetsialaista satamaa. Kävelimme tovin, jotta päästiin
hienolle majakalle. Meri pauhasi upeasti ja otettiin hienoja kuvia.
Kuului kommentteja, että on kyllä ollut mukava päivä.

Lounasta nautimme tänään Hanian sataman kupeessa olevassa tavernassa, jonka jälkeen lähdettiin
suunnistamaan kohti kauppahallia. Kauppahallista löytyi saippuaa, paikallista oliiviöljyä sekä hunajaa.
Tämän jälkeen jakauduttiin pienempiin ryhmiin ja jatkettiin kaupunkikierrosta vielä pari tuntia. Treffit
kuudeksi kauppahallin edustalle. Osa lähti hotellille jo omia aikojaan ja loput porukalla bussiasemalle.
Vähän oli mietittävä, missä jäädä kyydistä pois, kunnes bongattiin oma hotelli Galini.
Illallisella oli jo melko levotonta juttua... Ruokailun jälkeen vielä aulabaarissa iltakahvit ja muutamat
korttipelit. Kylläpä taas uni maittaa.

Päivä 3. (lauantai)
Aamu valkeni hyvin pilvisenä ja sateisena. Kaikki vähänkin enemmän kangasta sisältävät vaatekappaleet piti
kaivella päälle. Onneksi runsas aamupala piristi ja sen jälkeen olikin taas yhteisen päivämiittingin vuoro. Klo
10 jokainen törötti aulan sohvalla ja ihmeteltiin mitä tehdään. Tuumailtiin, että lounaan jälkeen lähdetään
ostoksille ”kiinakaupoille” jonka jälkeen päätettiin koko porukalla testata kalahoitoa.
Klo 11 opas tuli hotellille, jolta kyseltiin paljon asioita. Opas ystävällisesti auttoi ja kertoili vinkkejä, missä
kannattaa käydä. Kertoi myös, että talvi on ollut erityisen kylmä ja ankara ja tämän vuoksi esim. vesipuistot
ja muut vakioretket (veneretket, rotkovaellukset) eivät vielä ole ns. auki. Varattiin kalahoito illaksi ja otettiin
lounaaseen asti rennosti. Joku otti vielä unet, toiset hengaili vat aulassa hörppien kuumia juomia.
Lounaan jälkeen tilattiin minibussi ja koko jengi suuntasi sateesta huolimatta ”kiinakaupoille” viereiseen
kylään. Oli jos jonkinnäköistä vaatetta, kenkää, hattua ja huivia... Osalle porukasta riitti pari tuntia
ostostelua ja osa viihtyi vielä vähän enemmän. Bussilla jokainen pääsi kätevästi omaan tahtiin takaisin
hotellille.

Ennen illallista jokainen keräili rohkeuttaan ja suuntasimme porukalla kohti spata kalojen syötäviksi. Voi
hitsin pimpula, olipa se kivaa. Osaa taisi kutkuttaa ja kutitella enemmän kuin toisia � �� �
Pilvet jo hieman rakoili ja ilta-aurinko näyttäytyi ennen kuin painui unten maille.
”Viiiimeisen” päälle illallisen jälkeen jokainen taisi painella kutakuinkin pehkuihin.

Päivä 4 (sunnuntai)
Heräsimme tänä aamuna ihanaan auringon paisteeseen. Jee! Jo perinteeksi muodostuneen aamupalaverin
jälkeen lähdimme koko jengi kohti rantaa. Hieman oli merituuli vielä viileähkö, mutta aurinko lämmitti
kuitenkin kivasti. Vain kaksi rohkeaa uskaltautui uimaan asti. Hyytävän kylmää vettä!

Lounaan jälkeen siirryttiin hotellin uima-altaalle loikoilemaan. Päivän synttärisankari lähti tässä vaiheessa
kuntosalille. Osa viihtyi altaalla pidempään ja osa lähti käppäilemään lähitienoille.
Iltaruokailun jälkeen oli yllärisynttärikahvittelun vuoro. Sankarille oli sanottu, että pidetään vielä palaveria
huomisesta. Muut olivat tietysti mukana juonessa. Hotellilta oli etukäteen tilattu kakku ja kun henkilökunta
vinkkasi meille, kakku oli kynttilöineen pöydässä. Kyllä oli synttärisankari mielissään. Hotellin henkilökunta
oli vielä tehnyt meille erikoisrinksut, joita sitten kilisteltiin.
Ns. haavereitakin päivä piti sisällään, yksi palanut naama, vähän palaneet koivet ja yksi kipeytynyt jalka.
Kaikkea hoidettu parhaan taidon mukaisesti.

Päivä 5 (maanantai)
Aamupalan jälkeen kokoonnuttiin jälleen miittinkiin. Kipeän jalan sekä lämpöisän sään vuoksi päätimme
tänään jäädä hotellille aamupäiväksi altaalle nauttimaan auringosta. Lääkäri kävi hotellilla tarkastamassa
kipeää jalkaa ja diagnoosina rasitusvamma ja mahdollisesti tulehtuneet lihakset. Altailua jatkettiin
lounaaseen saakka ja muutama uskaltautui sisäaltaaseen uimaankin.

Lounaan jälkeen kokoontuminen aulaan josta osa porukasta lähti kävellen lähitienoota katsastamaan ja osa
sitten bussilla etemmäksi ostoksia tekemään.
Päivän yhteiseksi jutuksi suunniteltiin carting ajelut. Minibussi nouti koko porukan hotellilta ja matkasimme
cartingradalle. Voi vitsi miten siistii :) Osa jäikin vielä miettimään, meneekö vielä uudemman kerran
ajelemaan! Illallisella matkalaiset istuivat samassa pöydässä ja kaikilla oli hymyt huulilla ja juttu luisti.
Mukava päätös mukavalle päivälle!

Päivä 6 (tiistai)
Ja päivähän alkoi turvallisesti aamupalalla ja yhteisömiittingillä aulassa. Päätettiin lähteä heti aamusta kohti
Hanian keskustaa, jossa käppäilimme yhdessä kohti merimuseota. Merimuseossa vierähti tovi ja nähtiin
taas jos jonkinlaista laivaa, tavaraa ja otusta. Merimuseon jälkeen porukka jakaantui pienempiin porukoihin
ja siitä sitten jokainen omiin suuntiinsa. Sovittiin kokoontumisaika varmuuden vuoksi. Osa porukasta lähti
aikaisemmin takaisin hotellille päin, kun taas suurin osa kierteli ympäri Haniaa mm. tuliaisostoksia tehden.

Ennen illallista kyseltiin toiveita viimeiselle päivälle ja sieltähän tuli useampiakin toiveita, jotka onneksi
pystyttiin kaikki toteuttamaan; aamupalan jälkeen rannalle uittamaan uimapatjaa (kuka vaan kärsii veteen
asti mennä), lounaan jälkeen lähitienoille kävelemään ja viimeisiä ostoksia tekemään ja vielä ennen illallista
hurjastelemaan cartingia… Hyvät on suunnitelmat!
Kävimme vielä iltakävelyllä yleisön toiveesta. Toiveena oli myös käppäilyt rannalla, mutta kun saavuttiin
rantaan, oli siellä niin pilkkopimeää, että sinne ei uskallettukaan mennä…

Päivä 7. (keskiviikko)
Viiimeinen päivä alkoi aurinkoisissa maisemissa yhteisen aamupalapöydän äärellä. Heti aamupalan syötyä
lähdimme koko porukalla rantapäivää viettämään. Tuli testattua uimapatjakin. Merivesi lämmennyt
entisestä ja lähes kaikki uskaltautuivat uimaan. Siinä rantatuoleilla maatessa pelailtiin myös sanaarvoituksia, mukava tunnelma. Hyödynsimme toki myös viimeistä kertaa all inclusive-etuja, tilasimme
jätskiä ja limpparia. Rannalla käytiin kierrosta, mikä ollut reissussa parasta. Kommenttien kirjo oli laaja;
-parasta ollut herätä ikkunan alta, jonne aamuaurinko käynyt mukavasti ja herättänyt päivään
-mukavinta reissussa ollut Hania-päivät ja meressä uinti, ylipäätään loma ollut kuulemma tosi mukava
-hotelli ylittänyt odotukset
-aurinko ehdoton ykkönen
-koko viikko ollut täynnä mukavia juttuja
-parasta ollut porukan kanssa oleminen

Rannan jälkeen lounaalle ja siitä kiertelemään alueen toiseen päähän, jossa kaikki eivät olleet vielä käyneet.
Shoppailua ja kuvailua siinä samalla auringosta nauttien.
Tämän jälkeen vielä carting ajelulle uudelleen, ja eivät vieläkään saaneet siitä kylläkseen � �
Cartingin jälkeen viimeistä kertaa illalliselle, tällä kertaa hotelilla bbq teemaillallinen, NAM! Illan päätteeksi
laukkujen pakkailua, jotta aamulla aamupalan jälkeen kaikki olisi vat valmiina kotimatkaan.

