
Moottoripyörämatka 2022 – Garda Malcesine Italia
ajokilometrit n. 3000 km

Bensiiniä n. 150L / 315 €

Stopit: Bad Oldesloe, Rothenburg ob der Tauber, Sölden, Malcesine, Kufstein, Bamberg

Pyörät BMW K1600 GTL, Honda Gold Wing 1800 GL

Kotimaan matkailu on antoisaa, mutta olihan se nyt viimein hienoa suunnata Suomen rajojen ulkopuolelle. Wingi- 
pariskunta oli matkaa suunnitellut jo reilut kaksi vuotta sitten ja liput Finnlines ylitykselle oli ostettu kesälle 2020. 
Koronakurimuksessa matka ei toteutunut ja liput siirrettiin seuraavaan vuoteen. Korona vaikutti vielä tuolloinkin ja 
kesän 2021 matka siirtyi kesälle 2022. Ajan kuluessa BMW-pariskuntakin vakuuttui siitä, että retkelle kannattaa lähteä 
mukaan. Niinpä talvilomalla Ylläksellä lisättiin 2 henkilöä ja moottoripyörä samalle ylitykselle ja matkalle.



Matkan lähtöpäivä koitti viimein sunnuntaina 10.7. Lämpömittari näyttää +16,8 astetta ja keli aurinkoinen. Tapaamme 
toisemme Vuosaaren ABC:n pihassa ja pyörien tankkauksen jälkeen jatkamme Finnlinesin lähtöselvitykseen. 
Lähtöselvityksen kaista on jokseenkin lyhyt ja sekava, mutta pienen odottelun jälkeen siirrymme muiden motoristien 
pariin odottamaan laivaan pääsyä. Odotusaika muodostuu melkoisen pitkäksi koska vasta n. 14:15 saattoauto saapuu 
meidän noutamaan ja saattamaan laivaan. 

Lastausongelmista johtuen laivamme Finnlady lähtee matkaan n. 2 tuntia myöhässä. 

Maanantaina 11.7. heräämme 1. loma-aamuun laivassa ja päivä kuluu mm. huutokauppaa pelaten ja lapsille 
suunnattuja Pelle-esityksiä seuraten. Keli laivan ulkopuolella on aurinkoinen, mutta laivan kannella tuulee totuttuun 
tapaan. 

Laiva saapuu aikataulussa Travemündeen ja meillä on n. 50 kilometrin matka yöpymispaikkaan Bad Oldesloeen ja 
hotelliin Good Morning hotels. Laivasta pääsyä kanssamme odotti Harley Davidsoneilla matkaavat kaverit ja heillä 
tavoitteena matkata vielä yön päälle n. 600 km.

Tiistaina 12.7. heräämme hotellilla sovitusti aikaisin ja maittavan aamupalan palan jälkeen on aika suunnata etelää 
kohti n. klo 7:30. Ilma aamuvarhaisella n. +10 astetta ja vähän pilveä havaittavissa. 





Päivä kuluu tiukasti matkaa tehden ja lämpötilakin nousee mitä pidemmälle matka etenee. Saavumme Rothenburg ob 
der Tauberiin n. klo 15:30. Päivälle kertyi matkaa 593 km. Taukoja pidettiin tankkausten yhteydessä ja samalla 
päiviteltiin moottoritien varrella olevien palveluasemien hintoja! Toki, plussaa siitä, että pääsymaksua vastaan pääsi 
aina siistiin vessaan ja kuitti toimi alennuksena ostoksiin. Perillä hotellissa emme tuhlaa isommin aikaa vaan 
suuntaamme vanhaan kaupunkiin ruuan ja juoman etsintään. 



Kaupungin aukiolla on useita terasseja ja niistä valitsemme yhden. Lämpötila on kohonnut jo +29 asteeseen. 

Kaupunki on oikein viehättävä ja harmittavasti yhden yön yöpymisellä paikkaan tutustuminen jää pintapuoliseksi. Ehkä 
tulemme tänne toisenkin kerran. Suosittelemme!

Keskiviikko 13.7. aamuherätys klo 7. Nautittuamme Hotelli Rappenin laadukkaan aamupalan on aika laittaa kamat 
kasaan ja moottoripyörän kyytiin. Lämpötila +19 astetta ja taivaalla vähäistä pilveä. 



Matka taittuu jokseenkin sujuvasti ja ennen Itävallan puolelle menoa, pysähdymme ostamaan vinjetit ja ne liimataan 
näkyviin.



Lounastauko Ehrenbergissä missä nälkä taltutettiin perinteisellä snitzelillä. Kuvassa oleva riippusilta löytyy myös 
Guinnesin ennätysten -kirjasta pisimpänä ”tiibetiläisenä riippusiltana”. Noin korkea ylitys ei seuruetta houkuttanut. 

Parkkipaikalla BMW esitti pyynnön lisätä öljyä seuraavan tankkauksen yhteydessä. Pysähdyimme kysymään öljyä heti 
ensimmäisen huoltoaseman osuessa kohdalle, mutta täältä saimme vain neuvon, mistä sitä voisi löytyä. Teimme 
pienen mutkan pääreitiltä ja öljyä löytyi Shell huoltamolta ja tratti lainaan viereiseltä korjaamolta.

Matka jatkui Itävallan huikeissa maisemissa ja perille Söldeniin saavuimme n. 16:15. Hotelli löytyi helposti ja 
sisäänkirjautuminen tapahtuu itsepalvelu periaatteella eli respassa oli nimellä varustettu kirjekuori ja siellä huoneen 
avain. Päivän lämpötila nousi jo +32 asteeseen, mutta majapaikassa huone onneksi tuntui mukavan vilpoiselta.  



Päivälle kilometrejä 355. Kuten muuallakin, suuntaamme kylille ruuan ja juoman etsintään. Mukavan näköinen terassi 
houkutti ja aika kului hyvässä seurassa päivän tapahtumia kerraten.      

Torstai-aamu 14.7. aukenee pilvisenä, mutta lämpötila kohtuullinen +19 astetta. Aamupalan jälkeen on taas aika pistää
kamat  kasaan  ja  lähteä  matkaan  n.  klo  9:20.  Ajettuamme  Söldenin  kylän  läpi,  alkaa  alppitien  nousu  kohti
Timmelsjochin tietulliasemaa. Täältä löytyy myös automuseo sekä tietysti kahvila-ravintola.      

          Tietulli varsinaiselle alppitielle 15 € ja päivän kilometrit  n.250 km.



   



Hotelli Casa Marinella löytyy helposti, koska osoite on Via Gardesana mitä pitkin olemme matkaa tehneet. 
Parkkipaikalle on melko tiukka nousu ja käännös, mutta oma parkkipaikka on silti mainio juttu. Hotellin respaan joutuu 
vielä kipuamaan parit portaat ja voi sanoa, että ajofarkuissa oli jo melkoisen lämpimät fiilikset. Vastaanotto on lämmin 
ja molemmin puolin siunaillaan lämpöasteita, joita mittarissa +35. Perillä klo 14:50 ja kilometrejä takana 215.

Onneksi huone on ilmastoitu ja kun tavarat mopolta saatu huoneeseen, on aika siirtyä uima-altaalle ja pulahtaa 
veteen. Myös kylmä olut tuo olotilaan huojennusta. 

Scaligeron linnalta upeat näkymät Gardajärvelle. Sisäänpääsy linnaan 6 €. Malcesinessa asukkaita n. 4000



Kävimme myös Monte Baldolla, hissiasema löytyy Malcesinen keskustasta. Hissilippu 25 € / henkilö.  
Huikeat näkymät Gardalle vuoren päältä, ( 1760 m) Paikka oli myös varsin suosittu varjoliitäjien 
hyppypaikka. Myös patikointi sekä maastopyöräreittejä on tarjolla.



Tutustuimme myös Veronaan, minne matkasimme bussilla. Edestakaiseen bussimatkaan kului 5 h. 
Bussilipun ostaminen ( 5,2 € / suunta) onnistui helposti bussiyhtiön sovelluksella. Vinkkinä kuumalla ilmalla 
riittävästi juotavaa mukaan. Veronassa ihailtiin kuuluisaa areenaa, missä myös oopperaa esitetään. 
Silmäiltiin juuri päättyneen Aida oopperan lavasteita. Kuvassa myös Julian parveke.

Hotellin uima-altaalla oli mukava rentoutua päivän aktiviteettien jälkeen . Tämä maisema on tallennettu 
"kovalevylle" talven varalle.



Malcesinen vanhakaupunki.

Hotelliamme vastapäätä olevasta satamasta kulki lauantaisin lautta Limoneen ( kuvat yllä). Tutustuminen 
Limoneen sujui siis vallan kätevästi.

Limone sijaitsee Gardajärven toisella puolella.



Limonessa on kasvatettu  sitruunoita jo 1600-luvulta lähtien. Sitruunalajikkeisiin voit tutustua museossa, 
lajikkeita nähtävillä 50 erilaista. Täällä valmistetaan kuuluisaa Limoncello- likööriä, jota useassa ravintolassa 
saat kiitosjuomana pienen lasillisen tai joskus jopa pullollisen:)

Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja 6 ikimuistoista päivää Malcesinessa on vietetty. On aika suunnata 
paluumatkalle. Keskiviikko 20.7.2022 startti klo 9:10  Reitti Brennerin solan kautta Itävältaan.



Lämpötila matkan varrella nousee jopa +38 asteeseen. Perillä Kufstein n. Klo 14:00 ja matkaa takana 295 
km.

Erityismainintana moottoritie, joka kulki kauniissa maisemissa.

Kufsteinssa tutustumisen arvoinen kohde on puolustuslinnoitus ja Riedel lasitehdas ja museo. 



Torstai 21.7.2022 lähtö 9:30, keli pilvinen ja lämpötila +20 astetta. Perillä Bamberg klo. 15:00 ja päivän 
kilometrit 345 km, lämpötila perillä +31 astetta.

Bamberg on Unescon maailmanperintökohde. Asukkaita n.78.000 ja kaupunki on tunnettu mm. yhdeksästä 
olutpanimostaan. Keskiaikainen vanhakaupunki on Unescon suojelema ja siellä on vanhoja isoja 
rakennuksia. Ehdottomasti poikkeamisen arvoinen kaupunki.

Kokonais-kilometrit: n.3000 km



Majoitukset 
Bad Oldesloe, https://ligula.se/de/goodmorninghotels/bad-oldesloe/
Rothenburg ob der Tauber, https://www.hotelrappen.de/
Sölden, https://www.hainbacherhof.at/
Malcesine, http://www.casamarinella.com/it
Kufstein, https://www.alpenrose-kufstein.at/
Bamberg, https://www.andres-hotel.de/

Ruokailujen kohokohdat:
Italia Malcesine
http://www.dapedromalcesine.com/it/#pedrotto
https://rossovivomalcesine.it/de

Nähtävyydet:
https://funiviedelbaldo.it/it/
https://www.visitmalcesine.com/en/experience/the-scaliger-castle-of-malcesine-1
https://www.timmelsjoch.com/en/
https://www.festung.kufstein.at/en/herzlich-willkommen.html
https://en.bamberg.info/
https://www.rothenburg-tourismus.de/en/
https://www.soelden.com/summer

Matkailu on antoisaa, upeita kohteita löytyy monesta maasta. Meidät Italia 
lumosi kauneudellaan sekä ruokailu elämyksillä. Saksan pienet kaupungit 
ovat lumoavia eikä Itävallan jylhiä maisemia  voi sanoin kuvailla ne pitää itse
nähdä ja kokea. Silti kotimaahan on aina hyvä palata. Mukavia matkoja juuri
sinulle! Huttulasport.fi
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