
Nii,n suurk aupunki en n riA t eikkunat kuin
eksoottisten rantoj en hiekatkin kutsuu at

Iomailij oita pitkien pyhien uiettoon.

MAABONGAA!ANA

Pirkon lailla yhdessa maassa
ei vi eteta pitkid aikoja.
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NEW yoRK toimii
I apsi p e rh e e n ki n m atkakohteen a.
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KUVAT JA TEKSTI . PIRKKO SCHILDT
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M at le ab I o g i u rilit t ti ii
kuain jasanoin

tunnebnio maailman
eri kolkista.

Sinustako maabongari?
Koe joulu uudessa kulttuurissa. Triytti reppusi uuteen
v u ote e n m atkai I u ko ke m u ksi I I a.

aabongaus on mukava tapa matkustaa - etenkin Euroopassa on paljon niih-

tdv:i:i, ja kiiyt vaikka kaikissa Euroopan maissa helpostija melko edullisesti.

Maabongarit kerddv:it maita erilaisia maalistoja kiiyttden, voit valita esimerkiksi YK:n

jiisenvaltiot tai Travelers Century Clubin listan, joka vie sinut Euroopassa myos hiukan

pidkaupunkien ulkopuolelle, esimerkiksi Skotlantiin ja Walesiin tai vaikka Fdrsaarille.

Tarvittavat I istat ldyddt bl ogi n i j utusta Ryhdy maabon gari ks i.

Alkuun piiiiset helposti.Jos olet jo kiiynyt vaikka Euroopassa Lontoossa, Pariisissa

ja Roomassa, niin valitse seuraavalla kerralla vaikka Wien tai Bryssel. Taijos Lainsi-

Eurooppa on jo tullut koluttua, niin kdy ltii-Euroopassa, vaikka Serbiassa tai Make-

doniassa. Saatat yllattyi positiivisesti, kuten mekin, Belgradin viehdttdvyydestii ja

Makedonian pienen maan keskustan mahtipontisuudesta.

Miltii kuulostavat Kanaalin saaret? Most Traveled People -listaa kdyttdviit bongarit

kiertziv;it Euroopan isot maat tarkemmin, esimerkiksi Espanjassa on 17 itsehallinto-

aluetta. Miten olisijoulu Bilbaossa ja Pamplonassa?

Meriharakka.net on maabonga-

ripariskunnan matkablogi, jossa on

matkajuttuja jo yli 100 maasta.

Olen intohimoinen
matkailuharrastaja,
joka innostui maabon-
gauksesta yli 20 vuotta
sitten. Aloitin blog-
gaamisenkin jo yli 10

vuotta sitten.

 
HE, oLEN Pirkko, 58-vuotras espoolarnen

tal oushal I r n no n am matti I ai n en.


