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Idyllinen Venetsia
Kajakilla kanaaleissa vilkkaan vesiliikenteen seassa, otsalampun valaisemana
ohi kuuluisien nähtävyyksien, läpi laguunin kirkkaiden vesien. Kolmen päivän
jälkeen totesimme koko seurue yhteen ääneen kuinka hienoa oli kokea Venetsia meloen. Teksti ja kuvat Antti Härkönen

T

ämän kauden melonta-avaus ajoittui pääsiäisen tienoille ja poikkeuksellisesti Venetsiaan Näsijärven sijasta. Näsijärvi
oli vapautunut jo jäistä, mutta
en ollut vielä ehtinyt ulkoiluttamaan kajakkiani kotisuomessa ennen kuin matka Venetsiaan
koitti.
Lähtöä edeltävänä iltana
pakkailin varusteita ja ihmettelin sitä miten vähän varusteita
tällaiselle melontamatkalle tarvitsee ottaa mukaan. Normaalisti melontaretkelle mukaan
lähtevä varustemäärä on huomattavasti suurempi mukaan
otettavine telttoineen, makuupusseineen, makuualustoineen,
keittimineen, ruokineen sekä
melontavarusteineen. Tällä kertaa mukaan lähtivät vain kevyet melonta-asusteet, muutama
kuivasäkki, otsalamppu, aurinkolasit ja aurinkorasvaa!

kaamme Certosa-hotelliin yön
pimeydessä kesti vain noin 20
minuuttia. Saimme ensivaikutelman öisestä Venetsiasta, kun
taksireitti vei meidät läpi yöllisen Murano-saaren seuraillen
sen pääkanaalia.
Certosan saari on aivan Venetsian pääsaaren vieressä,
mutta tunnelma on kuin toisesta maailmasta. Pääsaarella on
jatkuvasti valtaisa turistivirta
ja kadut ovat täynnä kulkijoita,
sen sijaan Certosan saarella on
vain yksi hotelli, jossa majoittauduimme ja saari on suurimmaksi osaksi luonnontilaista
metsää ja puistoa. Heräsimme
aamulla linnunlauluun ja nautimme hotellilla erinomaisen ja
runsaan aamiaisen. Ilolla tervehdimme runsasta aamiaista,
kun normaalisti hotellit tarjoavat vain croissantin marmeladin kera ja kahvia / teetä juomaksi.

Kohti Certosan saarta

Kosketus paikalliseen
vesiliikenteeseen

Olimme sopineet tapaavamme
muun ryhmän kanssa HelsinkiVantaan lentokentällä puolen
päivän aikoihin kiirastorstaina,
josta meillä oli lennot Frankfurtin kautta Venetsiaan. Pirjo,
Kirsi, Arnikki ja Minna olivat
muut Venetsian matkalaiset.
Vaihdoimme kuulumiset kentällä ennen koneen lähtöä ja
kohta olimmekin Frankfurtissa,
jossa meillä oli pidempi vaihto
Venetsian koneeseen. Suunnistimme Frankfurtin keskustaan katsomaan kaupunkia ja
syömään myöhäistä lounasta.
Junamatka lentokentältä keskustaan kestää vain 10-20 minuuttia.
Edessämme oli iltalento Marco Polon -kentälle ja saavuimme Venetsiaan hieman yhdentoista jälkeen torstai-iltana.
Marco Polon lentokenttä sijaitsee Venetsian laguunin pohjoisosassa ja kentältä pääsee
Venetsiaan maitse bussilla ja
taksilla sekä vesitse vesibussilla ja -taksilla. Meitä oli odottamassa etukäteen tilattu vesitaksi, jolla matka majoituspaik-
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Koska saavuimme vasta puolenyön jälkeen, olimme sopineet, että ensimmäisen päivän
melontaretkemme alkaa hieman myöhemmin iltapäivällä.
Näin meillä oli aikaa tutustua
aamupäivällä Certosan saareen
ja käydä syömässä lounas, ennen kuin suuntasimme askeleemme kohti melontayrityksen
toimistoa. Tukikohtana heillä
toimii Certosan saari ja heidän
toimistonsa on vain muutaman
kymmenen metrin päässä hotellista. Tapasimme Rénen ja
allekirjoitimme vakuutuksiin
liittyvät paperit. Valitsimme
melat, aukkopeitteet ja liivit ja
menimme vierasvenesatamaan,
josta löytyivät Oasis-kajakit.
Jokainen sai mieleisen värisen
kajakin allensa ja lyhyen turvallisuuskertauksen jälkeen oppaamme Loretta johdatti meidät kohti Venetsian pääsaarta ja
sen kapeita kanaaleja.
Saimme heti kosketuksen
paikalliseen vesiliikenteeseen,
joka suomalaisittain on vilkasta. Vesibussit, vesitaksit,
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”Puikahdimme kapeilta kanaaleilta Canal
Grandelle vesibussien sekaan ja hetken melonnan jälkeen meillä ei ollut hajuakaan
missä päin Venetsiaa olimme.”
nissa kohti Venetsian pääsaarta
auringon painuessa pikkuhiljaa alemmas kohti taivaanrantaa. Ohitimme hautausmaana
tunnetun saaren St. Michelen ja
kuulimme mielenkiintoisia tarinoita Venetsiasta Marcon kertomana. Vesiliikenne hiljenee
yöksi ja niinpä meillä oli mahdollisuus meloa pitkin Canal
Grandea, kun vesibussiliikenne oli rauhoittunut. Sitä ennen
meloimme hiljaa ja äänettömästi pitkin kanaaleita ja katsoimme kuinka ihmiset nauttivat
illallista kanaaleiden vieressä
olevissa ravintoloissa ja ottivat
meistä valokuvia. Esiinnymme
aika monessa kuvassa ympäri
maailmaa!
Kun aurinko laski noin kello 20:n aikaan, tulimme Canal
Grandelle ja laitoimme otsalamput päähän. Hiljalleen meloimme läpi Canal Granden
ja ohi Venetsiasta kuuluisien
paikkojen, kuten Rialton sillan,
Venetsian kasinon ja San Marcon aukion. Kokemus oli aivan
upea ja jäi varmasti jokaiselle
mieleen loppuiäksi. Kun palaCanal Grandelle
simme hotellille, saimme vieotsalampun valossa
lä illallispalaa, vaikka hotellin
Lauantaipäivänä meillä oli vuo- keittiö olikin mennyt jo kiinni. Marco oli nimittäin soittarossa ilta- ja yömelonta Venetnut hotellille matkan varrelta ja
siassa, joten aamupäivän aikakertonut meidän tulevan hiena hyppäsimme vesibussiin ja
man kymmenen jälkeen.
menimme läheiselle Muranon
Hotellin omistava pariskunta
saarelle turistikierrokselle ihassekä paikalliset melontaoppaat
telemaan kuuluisia Muranon
olivat erittäin mukavia ja avulasitehtaita ja niiden loisteliaita lasiteoksia. Taisipa muutama liaita. Tunsimme olomme vielasinen matkamuistokin tarttua raanvaraiseksi ja tervetulleeksi
koko matkan ajan.
matkalaisten mukaan.
Iltapäivällä kello 17 tapasimVärikylläinen ja idyllinen
me Marcon, joka oli meillä
Burano
oppaana ilta- ja yömelonnan
aikana. Kiinnitimme valot kaSunnuntaipäiväksi ohjelmasjakkeihin ja kukin otti mukaan- sa oli pidempi retki laguunin
sa otsalampun, jotka olimme
pohjoisosassa sijaitsevalle Buratuoneet mukanamme Suomesta non saarelle. Buranon saareltätä melontaa varten. Meloimla on idyllisen näköinen kylä,
me hiljalleen Venetsian laguujossa jokainen talo on maalattu
pienveneet, gondolit ja kajakit
mahtuvat kuitenkin kaikki kanaaleihin, kunhan muistetaan
noudattaa liikennesääntöjä ja
varovaisuutta. Loretta pitikin
ryhmämme hyvin kasassa ohjaten meitä pienillä ja ahtailla kanaaleilla läpi Venetsian.
Välillä puikahdimme kapeilta
kanaaleilta Canal Grandelle vesibussien sekaan ja hetken melonnan jälkeen meillä ei ollut
hajuakaan missä päin Venetsiaa
olimme. Näimme sellaisia osia
Venetsiasta, joihin ei tavallinen
turisti eksy, meloimme sokkeloisia ja hiljaisia kanaaleja mm.
Cannaregiossa ja Castellossa.
Kaikki olivat retken jälkeen tottuneet vesiliikenteeseen eikä
kukaan enää jännittänyt tulevina päivänä melontaa Venetsiassa. Kiitimme Lorettaa hyvästä opastuksesta, kun palasimme Certosan saarelle. Päivä oli
ollut aurinkoinen ja lämmin.
Illalla osa ryhmästämme lähti
kuuntelemaan Vivaldin konserttia yhteen lukuisista Venetsian kirkoista.
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eriväriseksi. Matkaa Buranoon
kertyi noin 10 kilometriä hyvin
matalassa laguunissa. Veden
korkeus vaihtelee vuoroveden
mukaan ja nyt vesi oli matalalla. Laguunin pohjoisosassa vesi
oli erittäin kirkasta ja pohjassa
näkyi paljon pieniä rapuja, joita
olisi pystynyt noukkimaan kajakista paljain käsin. Jouduimme etsimään monta kertaa uutta reittiä, kun emme päässeet
etenemään suunniteltua reittiä, vaikka kajakkien syväys oli
vain muutamia senttejä. Aurinko paistoi ihanasti ja matka Buranoon oli hieno. Tällä kertaa
meillä oli oppaana Réne, joten
saimme nauttia kaikkien kolmen oppaan ohjauksesta matkamme aikana.
Rantauduimme Buranon eteläosaan ja kävelimme muutama
sata metriä kylän keskustaan,
jossa nautimme lounaan paikallisessa ravintolassa. Maittavan pizza- ja pastalounaan
jälkeen Rénen johdolla tutustuimme värikylläiseen ja idylliseen kylään kävellen pieniä
kujia pitkin ja valokuvia ottaen.
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Myös Buranossa on kanaaleita,
jotka halkovat pientä saarta ja
takaisin Venetsiaan suunnatessamme meloimmekin Buranon
halki kanaalia pitkin. Kaiken
kaikkiaan melontamatkaa kertyi hieman päälle 20 kilometriä ja totesimme yhteen ääneen
kuinka hienoa oli ollut kokea
Venetsia meloen ja täysin eri
perspektiivistä kuin normaalisti. Kaikki kolme melontapäivää
olivat erilaisia ja järjestys optimaalinen. Alkuun tutustuminen päivällä Venetsiaan ja sen
vilkkaaseen vesiliikenteeseen,
sen jälkeen upea yömelonta ja
viimeisenä pidempi melontaretki Buranoon.
Sunnuntai-iltana kävimme
yhdessä nauttimassa päätösillallista hyvässä ravintolassa onnistuneen matkan kunniaksi,
sillä aamulla meitä odotti paluulento Suomeen. Pääsiäinen
Venetsiassa tutustuen meloen
kaupunkiin ja sen lähisaariin
oli ohi, mutta kaipuu melontamatkoihin jäi. Ehkäpä seuraavaksi Pietari tai Kroatia…

MELONTAA VENETSIASSA
Melontamatkoja Venetsiaan järjestää Tres Hombres Adventure, jokaon suomalainen elämysmatkoja sekä luontoelämys- ja ohjelmapalveluja tarjoava aktiviteettiyritys. Kirjoittaja Antti Härkönen on yksi Tres
Hombresin perustajista, joka toimii matkanjohtajana ja melontaoppaana.
Tres Hombres järjestää melontamatkoja myös Pietariin, Kroatiaan ja
Victorian putouksille Zimbabween sekä melontakursseja kotimaassa.
www.treshombres.fi
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