
Suuntana saaristo
Ryhmäretket

Turun saaristo • Kemiönsaari
Ahvenanmaa • Hiittinen 

Bussiretket • Työhyvinvointi
Risteilyt • Luontomatkailu



Uutuudet Klassikot
Makumatka 
saaristoon 

Saariston rengastiet

Kökar – Pieni paratiisiTutkimusmatka Örön 
linnakesaarelle

Myrskyluodon Maijan 
jalanjäljillä

Aamupäivä Airistolla

Taidematka  
maisemaan

Kartanoita ja 
puutarhoja

Ahvenanmaa 
3 päivässä

Ulkosaariston reitti: 
Päivä Aspössä

Seili – Sielujen saari

Saaristoidylliä 
Brändössä

Saaristosta löytyy mielenkiintoisia 
pientuottajia lampaankasvattajista 
viinintuotantoon, omaleimaisessa 
ja kauniissa saaristomiljöössä. Nyt 
saat tilaisuuden tutustua lähemmin 
saariston lähiruoan alkuperään, 
suoraan tuotantotiloilla, yrittäji-
en itsensä opastamina. Kohteiksi 
voidaan valita mm. omename-
hustamo, lammastila, marjatila ja 
vihanneskasvihuoneet. Lounasta 
nautimme raikkaassa ravintola 
Köpmansissa Nauvossa. 

Hinta alk. 45€/hlö

Ainutlaatuinen taideretki Turun 
saaristoon, jossa yhdistyvät saaris-
ton luonto, surrealismin mystiikka 
ja perinteitä vaaliva maisemamaa-
laus. Tutustumme ensin Salvador 
Dalin taideteosten ja designin yk-
sityiskokoelmaan Paraisilla.  Jat-
kamme Suomen arvostetuimpiin  
maisemamaalareihin kuuluvan 
Victor Westerholmin luontopolul-
la Nauvossa ja ihastelemme hänen 
maalauksiaan Saaristokeskus 
Korppoströmin näyttelyssä. 
 
Hinta alk. 58€/hlö

Uusi ulkosaariston reitti vie sinut 
kätevästi Korpoströmistä mielen-
kiintoisiin ulkosaariston kohtei-
siin. Tule mukaamme herttaiselle 
Aspön saarelle; pääset nauttiman 
aidosta ulkosaariston kylätunnel-
masta. Voit vierailla kirkossa, ja 
kulkea luontopolulla ja kylänrai-
tilla. Aspössä toimii Fiskboden 
eli kauppa, josta voi ostaa kalaa, 
luonnossa kasvatetun lihakarjan 
lihaa, limppuja ja elintarvikkeita. 
Lounas sisältyy retken hintaan.  

Hinta alk. 55€/hlö ilman opastusta

Örön linnakesaaren tekee mie-
lenkiintoiseksi sen ainutlaatuinen 
luonto ja historia sotilaslinnak-
keena. Saarta alettiin linnoittaa 
Venäjän vallan aikaan, osana 
Pietari Suuren merilinnoitusta. 
Puolustusvoimien toiminta saa-
rella on luonut monille kasvi- ja 
eläinlajille ihanteelliset kasvuolo-
suhteet. Saarella on sekä historial-
lisia että luonnonnähtävyyksiä ja 
nyt myös hyvät palvelut kunnos-
tetuissa kasarmirakennuksissa. 
Saarelle pääsee joko purjelaivalla 
tai vesibussilla.  

Hinta alk. 48€/hlö 

Tule tutustumaan Myrskyluodon 
Maijan aitoihin ja kuvitteellisiin 
kotimaisemiin, Ahvenanmaan 
Simskälassa ja Väderskärissä. Vi-
railemme Myrskyluodon Maijan 
luojan, kirjailija Anni Blomqvistin 
synnyinkodissa, joka on nykyisin 
toimii majatalona.  Sieltä teemme 
veneretken Väderskärin saarelle, 
jolla Myrskyluodon Maijaa on ai-
kanaan kuvattu. Saarilla vallitsee 
syvä rauha ja koruton kauneus, 
Myrskyluodolla elämä oli kovaa 
mutta kaunista. 

Pyydä tarjous! 

Airiston ainutlaatuiset maisemat 
ovat sitä myös Suomen mittakaa-
vassa. Reittimme kulkee Pukinsal-
men, Lapilansalmen, Iso-Tervin ja 
Rajakarin kautta takaisin lähtö-
paikkaan. Matkan varrella  voi 
nähdä mm. Naantalin jalostamon, 
Ruotsiin ajavat suuret autolautat 
sekä Hirvensalon huvilat ja Ruis-
salon kuuluisat rantapaviljongit. 
Purjehduksen aikana on myöskin 
mahdollisuus halutessaan ottaa 
osaa purjeiden käsittelyyn ja 
aluksen ohjailuun. Sisältää keitto-
lounaan. 

Hinta alk. 60€/hlö 

Kökarin saarella on tunnelmaa – 
rouheatkalliot ja leppäkasvusto 
tuovat mieleen karumman version 
välimeren saarista. Nähtävää ja 
koettavaakin riittää, munkkiluos-
tarin rauniot, pronssikautinen 
hauta, kotiseutumuseo ja ome-
natarhat houkuttelevat. Myös 
Källskärin saari puutarhoineen ja 
kivimuodostelmineen on mielen-
kiintoinen vierailukohde venekyy-
dillä. Kökariin pääsee muutamas-
sa tunnissa Korppoon Galtbystä 
yhteysaluksella. 

Hinta 2 päivää alk. 145€/hlö

Ahvenanmaan retkestä saa moni-
puolisen kulkemalla laivan sijaan 
lautalla joko pohjoista tai eteläistä 
reittiä pitkin, Kustavin ja Brändön 
tai Korppoosta Kökarin kautta. 
Yksi yö yövytään saari-idyllissä 
ja toinen Maarianhaminan sydä-
messä. Matkalla tutustutaan sekä 
saarten että pääsaaren kyliin ja 
nähtävyyksiin kuten Kastelholman 
linnaan, museolaiva Pommerniin, 
Karlsgårdenin ulkoilmamuseoon 
tai Bomarsundin linnoituksen 
raunioihin.  

Hinta alk. 250€/hlö

Brändö on idyllinen Ahvenanmaa-
laiskunta, joka koostuu saarten, ja 
kylien helminauhasta sekä ennen 
kaikkea laajoista vesialueista. 
Brändöseen pääsee Kustavista 
autolautalla puolessa tunnissa. 
Alueella on aikoinaan viinan 
salakuljetus orastanut mutta lail-
listakin kuljetusta on ollut pitkin 
Ruotsin ja Suomen välistä vanhaa 
postitietä. Retken aikana tutus-
tumme opastetusti Brändön kirk-
koon ja muihin historiallisiin ja 
luonnonnähtävyyksiin ja nautim-
me lounaan Hotel Gullvivanissa. 
 
Hinta alk. 42€/hlö
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Saariston rengastie ja sen kevy-
empi pikkuveli Pikkurengastie 
ovat suosituimpia retkireittejäm-
me. Matkan varrella matkustetaan 
losseilla ja päästään näkemään 
saariston arkea ja idylliä. Tutus-
tumme Turun saariston merkittä-
vimpiin nähtävyyksiin, ruokailem-
me perinteitä kunnioittavissa ja 
innovatiivisissa saaristolaisravin-
toloissa ja teemme ostoksia pai-
kallisten yrittäjien persoonallisissa 
liikkeissä ja tilamyymälöissä. 
 
Hinta alk. 48€/hlö

Tällä Kemiönsaareen suuntautu-
valla retkelle tutustutaan alueen 
kartanoiden ja puutarhojen par-
haimpaan antiin. Tutustumme 
Westersin puutarhaan, jossa 
nautimme aamupäiväkahvit ja 
Söderlångvikin kartanon taideko-
koelmiin ja puutarhaan. Lisäksi 
näemme myös Kemiönsaaren kes-
kiaikaisen kirkon sekä Kasnäsin 
sataman, jossa nautimme lounaan 
Kasnäsin paviljongissa ja tutus-
tumme rannan puoteihin. 

Hinta alk. 47€/hlö

Aiemmin spitaalisten ja muiden 
epätoivottujen karkotuspaikkana 
toiminut Seili tarjoaa mahdol-
lisuuden kurkistaa historiaan 
hieman erilaisesta näkökulmasta. 
Seiliä on kutsuttu saareksi, jolta ei 
ollut paluuta. Huolimatta synkästä 
menneisyydestään saaren idylli 
kukkivine ketoineen ja vanhoine 
puukirkkoineen on kaunista kat-
seltavaa. Tutustumme retkelläm-
me myös Nauvon kirkonkylään, 
jossa nautimme myös lounaan. 

Hinta alk. 45€/hlö



TYKY- ja pienryhmät
Vedetään yhtä köyttä

Siikaa Pensarissa Leidit kalaan Joogaa saaristossa 

Saunasta saunaan Rentoudu reippaillen

Purjehdus sopii mitä parhaiten 
yhteishengen nostatukseen! Aluk-
sella ollessa täytyy kirjaimellisesti 
vetää yhtä köyttä, kun nostetaan 
yhdessä purjeet ja lähdetään kohti 
Saaristomerta. Samalla päästään 
rentoutumaan kauniiden maise-
mien ja tuoksuvan merituulen 
parissa. Mikään ei myöskään 
maistu niin hyvältä kuin lämmin 
lohikeitto laivan kannella. 

Hinta alk. 48€/hlö

Siian onginta on hauska ja helppo 
tapa kalastaa. Siika syö hyvin jäi-
den lähdön jälkeen maaliskuusta 
toukokuuhun rannalta matosyö-
tillä kalastaen. Pensarin saarella 
Nauvossa on hyvät kalapaikat, 
mukava majoitus ja ruokailut 
talon puolesta. Saunomismahdol-
lisuus. 

Hinta alk. 67€/hlö 

Oma spa – oma rauha. Yksityinen 
Airisto Spa tarjoaa ainutlaatuisen 
mahdollisuuden nauttia kylpylän 
rentouttavasta tarjonnasta, omas-
sa rauhassa. Spassa on 4 saunaa: 
sähkösauna, höyrysauna, savu-
sauna ja infrapunasauna. Koe ne 
kaikki samalla kertaa, ja käy välillä 
virkistäytymässä ulkoaltaassa tai 
nautiskelemassa terassin poreal-
taassa upeista merimaisemista. 

Hinta alk. 850€ (kaikki saunat)

Etkö ole koskaan koskenut virve-
liin, mutta olet aina halunnut? Ei 
ole mitään syytä miksi kalastus ei 
sopisi myös naisille. Kiireetön päi-
vä kalassa, hyvin eväin ja hyvässä 
naisseurassa, osaavan oppaan luot-
saamana. Ensimmäisen kalasaaliisi 
riemun tulet muistamaan aina! 

Hinta alk. 150€/hlö 4 hengeltä

Tervetuloa nauttimaan yksilölli-
sesti räätälöidyista joogatunneista 
Nauvon kauniisiin maisemiin. 
Joogaa perehtyneen ohjaajan 
opastuksella, vaeltelua luonnossa, 
kunnon löylyt puusasunassa ja 
pulahdus paljuun. Majoittuminen 
hotellissa tai huviloissa valintanne 
mukaan. 

Pyydä meiltä ohjelmaehdotus ja 
tarjous!

Irtaudu työympäristöstä ja lähde 
vaeltamaan kauniiseen saaristo-
luontoon yhdessä eräoppaamme 
kanssa. Voimaudu metsän tuok-
suista ja raikkaasta merituulesta 
ja kehitä retkeilytaitojasi pienten 
tehtävien avulla. Vaellusretken 
huipennukseksi saat nauttia läm-
pimistä löylyistä rantasaunassa ja 
pulahtaa raikkaaseen veteen. Rää-
tälöimme retken sinulle sopivaksi.  
 
Pyydä meiltä ohjelmaehdotus!

Lisää
esimerkkejä retkistämme 

löydät kotisivuiltamme osoitteesta: 
www.saar istovaraus.f i

Suomen Saaristovaraus 
Sähkömäki 1 
21660 Nauvo 
02-410 6600 
info@saaristovaraus.fi

Ota yhteyttä! 


