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Kroatian himoittu

KRUUNU
Romanttiseen Dubrovnikiin saa uuden otteen, kun kiertää 

muureilla ja rannoilla GAME OF THRONES -oppaan kanssa.

T E KS T I Maria Niemi KU V AT Jyrki Mäkelä

Srd-vuoren valtiaita

ovat vuohet. Ylös

pääsee kaapeli-

vaunulla.

[K R O AT I A | D U B R O V N I K ]
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K
ATSO, MITÄ lapsestani
on tullut, sanoo opas
Ivana Radic ja nyökkää
kohti Pile-portin ihmis-
joukkoa. Kolmekymp-
pinen arkeologi keksi
kolme vuotta sitten, että
hänen kotikaupungis-

saan pitää järjestää Game of Thrones -kierrok-
sia. Matkailutoimisto ei innostunut. Ketä kiin-
nostavat tv-sarjan kuvauspaikat? 

Ivana oli sitkeä, ja tänä kesänä koko Pile-por-
tin edusta on täynnä GoT-esitteitä heiluttavia
oppaita. Kolmessa vuodessa sarja on nostanut
Dubrovnikin matkailua 25 prosenttia. 

Minua nolottaa – en ole nähnyt yhtään jaksoa
sarjasta, mutta kymmenet miljoonat muut
ovat. Sarjan tuottaja uutisoi, että GoT on suosi-
tumpi kuin edellinen jättimenestys Sopranos.

Tuulee kylmästi, kun lähdemme kierrokselle.
– Talvi on tulossa, Ivana kuiskaa. 
Tätä lausetta kuulemma hoetaan sarjassa.

Talventulon suomalainen ymmärtää sentään
sarjaa näkemättäkin.

Kun tuli tieto, että sarjan 5. tuotantokausi ku-
vataan Dubrovnikissa, sadat kroaatit ilmoittau-
tuivat avustajiksi. Pieniäkin rooleja varten kas-
vot ja tukka liattiin, sillä fantasiamenneisyyden
naiset eivät ole mitään Sinkkuelämää-tyttöjä.

– Monille se oli shokki, minulle ei. Arkeologi-
na olen tottunut pyörimään mudassa, Ivana
kertoo. Hän näkyy hetken aikaa sarjassa maa-
laisnaisen roolissa.

AIEMMIN SARJAA oli kuvattu Maltalla, ja Iva-
nan mukaan hänen maanmiehilleen oli vaikea
saada mahtumaan heitä pienempikokoisten
maltalaisten käyttämiä roolivaatteita. Lahkeita
piti pidentää. Haarniska painoi kymmenen ki-
loa, ja sen kantaja laihtui kuumina kuvausviik-
koina saman verran, vaikka hänen tehtävänsä
oli vain seistä varuste yllään.

Ivanan opastuksille tulee matkailijoita enim-
mäkseen Yhdysvalloista ja Kanadasta, mutta
myös Japanista, Etelä-Koreasta ja Pohjoismais-
ta. Vanhin on ollut 90-vuotias rollaattorin
kanssa liikkuva espanjalaisrouva, nuorin äitin-
sä kantorepussa nukkuva vauva. 

Game of Thrones ja

Star Wars vetävät

kävelykierroksille.

1500-luvun Pile-portin

läpi kulki viime vuonna

lähes kaksi miljoonaa

matkailijaa.

Vanhankaupungin voi

kiertää muureja pitkin.

KAUPUNGIN
MUURIT
DUBROVNIKIN muurit

ovat 1940 metriä pitkä

upea reitti vanhankaupun-

gin ympäri. Korkeus yltää

enimmillään 25 metriin ja

paksuutta on 1,5–6 metriä.

Muureille noustaan joko

Pile-portin tai sataman

vierestä. Lippu 13 e. Ota

mukaan hyvät kävelyken-

gät ja vesipullo. Aamuisin

ei ole ruuhkaa. Kesällä

muureille pääsee jo kello

8. Reitin puolivälissä on

pieni kioski. Pelottavinta

on nousu lankuille, joiden

läpi näkee kauas alas.
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St. Dominika-katu on 

tuttu myös GoT-sarjasta.

NOSTO TEKSTI NOSTO

TEKSTI NOSTO TEKSTI
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Ulica Od Puča on

parhaita ostoskatuja.

Laventelipussin voi

panna lakanakaappiin.

muurin viertä dhfhdfghgf.

»
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Ivana Radic on

itsekin näytellyt

televisiosarjassa.

Opas voi vetää

kierroksen myös

haarniskassa.

Lovrijenacin linnoi-

tukselle noustaan

maisemareittiä.

GAME OF
THRONES
TV-SARJA perustuu fanta-

siakirjasarjaan Tulen ja

jään laulu, jonka George
R.R. Martin kirjoitti 1990-

luvulla. Yhdysvaltalaisen

HBO:n tuottamaa tv-

sarjaa on kuvattu eri

maissa Euroopassa ja

lisäksi Marokossa. Ylen

TV2:lla päättyi juuri tuo-

tantokausi 5. Sarjan esit-

täminen jatkuu Suomessa

keväällä 2017. Tekijät

arvelevat, että tuotanto-

kausia tulee olemaan 7–8.

hbo.com 

Nippu A4-kokoisia muovitettuja valokuvia
sarjan kohtauksista kulkee Ivanan kainalossa.
Kohtausten kuvauspaikoilla hän penkoo esiin
oikean kuvan, ja vertaamme yksityiskohtia ai-
toon näkymään. On hienoa, että aitoudella on
arvonsa myös digitaalitekniikan aikakaudella.

Ivana kertoo rakastuneensa Game of Throne-
siin jo romaaneina. Hän luki sarjan kaikki kirjat
ja pitää tv-sovitusta onnistuneena. Kroatialai-
set luulivat ensin, että kyseessä on lastensarja –
onhan siinä lohikäärmeitä.

– Tässä on kivi, jolta lapsia heitetään mereen.
Tässä alaston Cersei aloittaa häpeämarssin kau-
pungin läpi, rinnat silvottuina. Tässä khaleesi
löytää käynnin kaupunkiin, Ivana näyttää.

Jos kysyy sarjan fanilta, hän kehuu, että Ga-
me of Thrones opettaa paljon: miten vallan-
käyttö ja juonittelu toimivat ja millainen on ih-
misluonto. Seksi ja väkivalta kukoistavat.

Ei tiedetä, kuinka paljon yhdysvaltalaiset
maksoivat vanhankaupungin kauppiaille ja
monille asukkaille, jotta nämä sulkivat liik-
keensä ja lähtivät kodeistaan kuvauspäiviksi.
Kaiketi riittävästi, koska kaikki suostuivat.

Dubrovnik esittää sarjassa seitsemän kunin-
gaskunnan pääkaupunkia. 

Sen seitsemän sortin kuninkaita ja muita val-
lanpitäjiä on kaupungissa nähty todellisuudes-
sakin. Älä myy vapauttasi mistään hinnasta
-motto on hakattu linnakkeen muuriin. 

FANTASIAN RINNALLE kaipaan lisää tietoa
Dubrovnikista, joka on aina pelastunut asuk-
kaidensa kekseliäisyyden ansiosta. Ivana ker-
too, että kerran valloittajia peloteltiin pelkällä
korkeaksi rakennetulla muurilla vailla muuta
puolustusta. Ylivoimaisia valloittajia on lahjot-
tu, jotta rauha ja itsenäisyys ovat säilyneet. Aina
ollut valmiina varasuunnitelma B, jos A pettää.

Viimeksi B-suunnitelmaa tarvittiin Jugosla-
vian hajoamissodassa 1991. Eristetty kaupunki
sai juomavettä ikivanhan tekniikan avulla.

Antuninska-kadun valokuvamuseossa hil-
jennyn sota-ajan tunnelmien ääreen. Näen it-
keviä lapsia, tyhjiä katseita, äänetöntä hätää. 

Ehkä myös väkivaltaista tv-sarjaa katsomalla
voi oppia myötätuntoa ja paremmin ymmärtää,
miksi rauha on niin tärkeä. »
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Srd-vuorelta näkee kirkkaalla säällä 

60 kilometrin päähän.

GAME OF
THRONES 
-ATERIA
RAVINTOLA KOPUN tarjoaa

GoT-menyyn. Kolmen ruo-

kalajin liha- tai kala-aterian

hinta viineineen on alle 30

euroa. Ravintoloitsija Petar
Bitanga kertoo, ettei hän

halua mainostaa ravintolan

erikoisateriaa. Tieto siitä

kulkee vain opaskierrosten

järjestäjien kautta, jotteivät

kilpailijat varastaisi ideaa. 

Tv-sarjan innoittamista

ruuista on julkaistu myös

keittokirja, The Feast of Ice

and Fire. Kirjaa myy esimer-

kiksi Amazon, alkaen 15 e.

� Poljana Rudera Boskovica 7. 

restaurantkopun.com
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NÄIN PÄÄSET PERILLE

� Suora meno-paluulento

Helsingistä alkaen 170 e.

� Viikon valmismatka

alkaen 630 e, Aurinkomatkat.

LIIKKUMINEN

� Taksi lentokentältä van-

hankaupungin taakse, 40 e.

� Paikallisbussilla matkusta-

minen on helppoa ja edullista,

2 e. Kaikki bussilinjat lähtevät

Pile-portilta. buscroatia.com

� Vanhaankaupunkiin ei

pääse autolla, joten kävelyä

on paljon. 

� Lisätietoa tzdubrovnik.hr

PARAS AIKA MATKUSTAA

Keväällä ja syksyllä. Varsin-

kin elokuussa on ruuhkaa.

MAJOITUS

� Hilton Imperial Dubrovnik

on lähinnä vanhaakaupunkia

oleva korkeatasoinen hotelli.

Upea vanha rakennus, jossa

asuivat myös Game of Thro-

nes -näyttelijät. Runsas

aamiainen, sauna ja uima-

allas. 2 hh alkaen 300 e.

� Valamar Lacroma, siisti iso

hotelli vartin bussimatkan

päässä keskustasta. 2 hh

alkaen 190 e.

� Airbnb:n kautta loisto-

sijoitus oli Perican yksiö, josta

oli vartin kävely oikoreittiä

Ploce-portille. 2 hh 28 e. 

VALUUTTA

Kroatian rahayksikkö on kuna.

10 HRK = 1,33 e. Nostoauto-

maatteja on riittävästi.

HINTATASO

Vanhankaupungin hinnat ovat

lähes samat kuin Suomessa.

Ostoksille kannattaa mennä

vanhankaupungin ulkopuo-

lelle esimerkiksi Port Gruziin,

jossa on myös kalatori per-

jantaisin. Iso vesipullo 1 e.

Olut 2 e. Pizza 5 e. Opel Corsa

neljäksi päiväksi, 280 e. 

GAME OF THRONES- 

OPASTUSKIERROS

� Arkeologi Ivana Radic

puhuu hyvin englantia, on

asiantunteva ja mukava.

Yksityisopastus 2 t, 70 e.

got2du.com

� Pile-portin läheltä matkai-

lutoimiston edestä lähtevä

ryhmäkierros noin 24 e.

MUSIIKKIA & MERENELÄVIÄ

� Dubrovnikin sinfoniaorkes-

teri konsertoi tiheästi van-

hassakaupungissa. dso.hr

� Aquarium-merikeskus

satamassa on tutkimisen

arvoinen, 5 e. imp-du.com

Dubrovnik

ISLANTI

Kulje jääkentiltä luolaan, jossa Jon Snow ja

Ygritte tapasivat ensimmäistä kertaa ro-

manttisissa merkeissä. 2 yötä

Reykjavikissä, 2 Akureyrissä, 610 e. 

� icelandtravel.is

IRLANTI

Hirviösusien metsä, kuninkaan linna,

Paddyn lato. Päiväretkelle Dublinista 

lähdetän bussilla. Jalan kuljetaan kaksi

3 km lenkkiä. Upeat maisemat. 55 e.

� gameofthronestours.com

MALTA

Kahden sarjassa avustaneen näyttelijän

yritys järjestää yksityisopastusta

kuvauspaikoille. Näe Kuninkaan portti ja

muita King’s Landingin maisemia. 59 e.

� maltafilmtours.com

3 X SAMAN TV-SARJAN PERÄSSÄ MUUALLA

4 X RANTA-
RAVINTOLA
� Prora, Frana Supila 12.

Meren päällä sijaitseva pöytä

kahdelle -ravintola on yksin-

kertaisessa tyylissään riipai-

sevan kaunis. 

� Restaurant 360°, Sv.

Dominika bb. Muurin päälle

rakennetusta modernista

ravintolasta näkyy vanhaan

satamaan. Kansainvälinen

keittiö. 360dubrovnik.com

� Nautika, Brsalje 3.

Kaupungin parhaita ruoka-

paikkoja. Välimeren keittiö,

näkymä Lovrijenacin linnoi-

tukselle.

nautikarestaurant.com

� Orhan, Od Tabakarije 1.

Pienessä kalastajasatamas-

sa, piilossa muurien takana

sijaitsevassa ravintolassa on

hyvä rento tunnelma.

restaurant-orhan.com

MAARET THOME-STAVENHAGEN

� Hyvät kengät
ja rakkolaastarit
� Tuulenpitävä

kevyt takki
� George R.R.

Martinin Tulen ja
jään laulu -kirjoja

MUKAAN 

TULIAISEKSI 

� Ruusuvettä
ikivanhasta
apteekista, 
Placa 2 �
� Kravatti,

kroatialainen
keksintö

KORRUPTIO EI OLE amerikkalaisen käsikirjoit-
tajan keksintö. Se jyllää myös nyky-Kroatiassa.
Vaarana on esimerkiksi, että lahjonnan avulla
joku sotkee meren herkän tasapainon aloitta-
malla öljynporaukset. 

Merikeskus Aquariumissa tapaan biologi
Valter Kožulin, joka yllättäen kiittää turismia.
Se on suojeleva voima, vaikka tasapainottelua
massamatkailukin vaatii, jotta luonto säästyy. 

Merikeskuksen kaareville seinille heijastuu
valasvideoita, ja taustalla soi Valterin valinta,
kreikkalaisen Vangeliksen Oceanic-albumi.

Valterin ja hänen kollegoidensa tutkimusten
mukaan seudun merialueen tilanne on toistai-
seksi hyvä, vaikka valppautta vaaditaan. 

– Olen suojelija, en taistelija, Valter sanoo.
Srd-vuori suojelee kaupunkia. Vuorelle, vuo-

hien ja virtaviivaisten kiitäjälintujen valtakun-
taan, noustaan kaapelivaunulla. 

YSL Paris -parfyymi ja kiinalaismiehen hien-
haju tunkevat nenääni, kun pakkaudumme tii-
viisti vaunuun. Matka näköalatasanteelle ja -ra-

vintolaan on silti hajujen, odotuksen ja lipun
hinnan, 16 euron, kestämisen arvoinen. Kau-
pungin kauneus selviää parhaiten ylhäältä.

Palatessa vuokraan auton vaunuasemaa vas-
tapäätä. Miten näin syrjässä voi menestyä, ih-
mettelen miehelle, jonka rinnassa lukee Dobo. 

– Kuule, tämä on kultakaivos. Ihmiset odotta-
vat kyytiä vuorelle ja tuijottavat ikkunaamme.
Silloin he keksivät vuokrata auton. Niinhän si-
nullekin kävi, Dobo nauraa.

ETSIN VIELÄ lohtua taiteesta. Fransiskaanikir-
kossa venäläinen huippuviulisti Dmitri Sinkov-

ski soittaa Vivaldia hypähdellen ilmaan, kuin se
lukisi nuoteissa. Poninhäntä heiluu puolelta
toiselle. Solistia yllyttää hänen vierellään koko
Dubrovnikin sinfoniaorkesteri. 

Mikä onni, että lippuja oli enää jäljellä vain
etupenkkiin. Salaperäisesti konsertti kokoaa
kaikki päivän elämykset pientä ihmistä hoita-
vaksi paketiksi.

Talvi on tulossa, kai siitä selviää. �

Ravintola iltaa djhfhdfhgd


