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Ruth ja Seppo Kostiainen
Osmo Nuutinen

Viime talven Helsingin MATKAmessuilta sain
Mia Lanzin yllättävän puhelun. Olin voittanut
Sveitsin Ystävien arvonnassa kahden hengen
matkapaketin, johon kuului:
SYS:n yhteistyökumppaneiden lahjoittamat
• AHA-Erlebnisse: vaellus Davosissa alppiopas Osmo Nuutisen ohjaamana
• Schweiz Tourismus: 4 vrk:n Swiss Pass
1. luokassa
• FinS-Tours sa: kaksi viikonloppuyöpymistä
Hotel Walhallassa Zürichissä
Päätimme tehdä matkan syyskuun ensimmäisellä viikolla niin, että aloitetaan Davosin vaelluksella, sitten ajamme Swiss Passeilla läpi
Bernina- ja Glacier Express-reitit. Matkan päättäisimme viikonlopun yöpymiseen Zürichissä.
Matkanjohtaja, vaimoni Ruth, etsi ja valitsi netistä sopivat hotellit yöpymisiin Davosissa,
Zermattissa ja Churissa, tarkisti junien aikataulut ja varasi paikkaliput. Suunnitelmat toteutuivat matkalla prikulleen – kuten osasin matkanjohtajalta odottaakin.
Matka alkoi ma 1.9. päivälennolla Zürichiin ja
sieltä junalla Davosiin, jossa majoittuminen
aseman, Davos Platz, läheiseen pieneen ja perinteikkääseen Alte Post - hotelliin. Olimme jo
ennen matkaa tutustuneet Davosin esitteistä ja
vaellusreittioppaista pieneen Sertig Dörfli nimiseen vuoristokylään, jonne sitten varhain
seuraavana aamuna suuntasimme AHA- Erlebnissen Osmo Nuutisen opastamana. Nousimme
hissillä Rinerhornille (2053 m), josta oli parin
tunnin helpohko vaellus Sertig Dörfliin
(1861m) kapean laakson pohjukassa korkeiden
vuorten välissä. Kylässä on parikymmentä
pientä auringon tummanruskeaksi paahtamaa
sveitsiläismallista puutaloa. Keskelläkylää yksi
isompi rakennus, jossa ravintola ja sen vieressä
asiaan kuuluvasti pieni kyläkirkko. Puolisen
kilometriä keskustasta laakson pohjukan suuntaan on vielä muutama talo ja vuonna 1999
valmistunut Walserhuus niminen hotelliravintola. Perinteiseen sveitsiläiseen tapaan
ravintolasalin puiset kalusteet ja seinähirret
maalaamattomat. Seinillä puupinnoille taitavasti maalattuja eläinkuvia. Ja tarjolla tietysti
sveitsiläisiä herkkuja hyvän palvelun kera. Sa-

nalla sanoen tyylikäs paikka, jossa seuraavallakin Davosin matkalla täytyy poiketa!
Seuraavana aamuna 3.9. klo 8.14 matka jatkui
Bernina Express-junalla Davos Platzilta. Filisurin asemalta juna suuntasi etelään ja kulki
rauhallista vauhtia sellaisten turistillekin tuttujen paikkakuntien kuin St. Moritzin ja Pontresinan kautta. Näkymät vaunun ikkunoista
ovat mahtavat. Radan kummallakin puolella
vuoristot kohoavat paikoin yli 3 km:n korkeuteen. Välillä jyrkkiä kalliorinteitä, välillä loivempia rinteitä vihreine havumetsineen ja alppiniittyineen. Pontresinan jälkeen juna kulkee
ensin Bernina laaksossa ja nousee sitten jyrkästi Bernina solan kautta radan korkeimpaan
kohtaan Ospizio Berninaan (2253 m). Sieltä
lasketaan lyhyellä matkalla reilut 1,8 km, ja
tullaan Italian puolelle Tiranoon (429 m). Laskettelu kesti vain 40 minuuttia, onneksi junan
jarrut olivat kunnossa! Parin tunnin tauon jälkeen matka jatkui Bernina Expressin busseilla.
Niillä vaikutti olevan reitillä jonkinlainen etuajo-oikeus ja kuljettajat tuntevat hyvin tien
mutkat, koska meno vaikutti aika huolettomalta! Bussimatka Luganoon kestää reilut 3 tuntia,
ja matkalla on vain yksi 10 minuutin tauko
Gravedonassa. Ei siinä ehdi käydä edes kahvilla!
Kun halusimme ajaa Glacier Expressin päästä
päähän, jatkoimme Swiss Passeillamme ensin
Locarnoon ja sitten seuraavana päivänä Zermattiin, jossa olin edellisen kerran käynyt
vuonna 1962 ollessani kihlamatkalla nykyisen
vaimoni Ruthin kanssa. Appivanhemmat tarjosivat siellä meille päivällisen kihlauksemme
kunniaksi. Zermatt on sittemmin kovasti muuttunut. Bahnhofstrassen varteen on ilmaantunut
komeita vanhaan sveistiläismalliin rakennettuja liiketaloja ja hotelleita. Ikkunalaudoilla ja
parvekkeilla sveitsiläiseen tapaan punaiset
kukkaistutukset.
Rengasmatkamme viimeinen etappi oli Glacier
Expressillä Zermattista Churiin, Sveitsin vanhimpaan kaupunkiin. Junamatka kestää lähes 5
tuntia, mutta ei tunnu pitkältä vuoristomaisemia katsellessa, ja ensimmäisen luokan tarjoiluista nauttiessa. Valitettavasti tällä etapille ei
sää oikein suosinut. Vuorten rinteet 2 km:n

yläpuolella olivat pilvien peitossa ja paikka
paikoin satelikin. Alkumatkalla Zermattin ja
Vispin välillä olisi poutasäällä voinut nähdä yli
4 km:n korkuisia huippuja. Brigin jälkeen vuorten rinteet loivenevat, eivätkä maisemat ole
niin jylhiä kuin Bernina Expressin varrella.
Laaksoissa ja alarinteillä on enemmän ja isompia kyliä, joiden yläpuolella pienempiä kyliä ja
vielä ylempänä erillisiä yksittäisiä taloja. Ei ole
siis vain suomalainen ilmiö, että jotkut hakeutuvat elämään omassa rauhassaan erillään
muusta asutuksesta!
Matkamme päättyi viikonlopun yöpymiseen
Zürichin Walhalla - hotellissa. Kaupungissa
sattui olemaan ”Museoiden yö” -niminen tapahtuma, ja muutenkin paikka päärautatieaseman
ja bussiaseman läheisyydessä on hieman levoton. Varsinkin sunnuntaita vasten yöllä meno
kaduilla oli äänekästä. Onneksi huoneemme oli
5. kerroksessa, joten sulkemalla ikkunat ei katumelusta suuremmin haittaa ollut. Sunnuntaina teimme vielä retken Zürcher Oberlandiin
vaimoni lapsuuden ja nuoruuden kotikylään
Waldiin.

Mukava ja mielenkiintoinen retki, joskin hieman raskas ikäluokkamme huomioiden. Viikon
aikana istuimme junassa yli 20 tuntia ja yövyimme viidessä hotellissa. Bernina ja Glacier
Express ovat vallan suositeltavia matkakohteina, kun ei tee koko lenkkiä yhteen menoon!
Davosia on meillä opittu pitämään lähinnä talviurheilukeskuksena. Sitä se varmasti onkin,
mutta vuorten rinteitä riittää myös kesällä
upeisiin vaelluksiin!
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