
Ryhmäretket 2018

Turun saaristo • Kemiönsaari
Ahvenanmaa 

Bussiretket • Työhyvinvointi
Risteilyt • Luontomatkailu



Uutuuksia 
Katanpää & Kustavi

Makumatka saaristoon
Myrskyluodon Maijan 

jalanjäljillä
Tuopin täydeltä

tekniikkaa

Kuohuvaa & Kartanoita Isokarin majakka

Pohjanlahden korkein majakka 
on juuri sellainen, kuin mielikuvat 
majakoista ovat – komea, pyöreä 
punavalkoraidallinen majakka. 
1833 rakennettu majakka on 
edelleen toiminnassa ja sijaitsee 
Uudenkaupungin ulkosaaristossa. 
Isokarin luonto on itsessäänkin 
näkemisen arvoinen. Majakalle 
lähdemme Uudenkaupungin 
satamasta. Paikan päällä tutus-
tumme saareen ja itse majakkaan 
ja nautimme merellisen  lounaan. 
Paluumatkalla pullakahvit. 

Hinta alk. 62€/hlö sis. alv:n. 

Retki alkaa Kustavista, jossa käym-
me ostoksilla ja kahvilla Kustavin 
käsityökylässä. Persoonallinen 
yhteisö tarjoaa monenlaista viri-
kettä ja ostettavaa, keramiikasta 
ja sisustusesineistä sepänpajan 
tuotteisiin. Kustavissa tutustumme 
oppaan johdolla myös Vanhaan 
postitiehen ja puukirkkoon. Kus-
tavista siirrymme aluskuljetuksella 
Katanpään linnakkeelle, jossa 
nautimme kotiruokalounaan ja 
tutustumme oppaan johdolla 
linnakkeen historiaan.

Hinta alk. 64€/hlö sis. alv:n

Turun saariston kasvukausi on ete-
läisen sijaintinsa ja meren läheisyy-
den takia Suomen pisimpiä. Saa-
ristosta löytyykin mielenkiintoisia 
pientuottajia lampaankasvattajis-
ta viinintuotantoon, omaleimaises-
sa ja kauniissa saaristomiljöössä. 
Retken aikana maistellaan viinejä 
Tammiluodossa, nautitaan lounas-
ta ravintola Köpmansin salapuu-
tarhassa ja vieraillaan paikallisella 
lammastilalla, maistiaisia unohta-
matta. 

Ajankohta: Mahdollinen ympäri 
vuoden
Hinta alk 42€/hlö sis. alv:n

Tule tutustumaan Myrskyluodon 
Maijan aitoihin ja kuvitteellisiin 
kotimaisemiin, Ahvenanmaan 
Simskälassa ja Väderskärissä. Yö-
vymme kirjailija Anni Blomqvistin 
synnyinkodissa, joka on nykyisin 
toimii majatalona.  Sieltä teemme 
veneretken Väderskärin saarel-
le, jolla Myrskyluodon Maijaa on 
aikanaan kuvattu.  
 
Saarilla vallitsee syvä rauha ja 
koruton kauneus, Myrskyluodolla 
elämä oli kovaa mutta kaunista. 

Pyydä tarjous ryhmällesi! 

Tällä retkellä pääset nauttimaan 
Varsinais-Suomen parhaista anti-
mista! Retken aloittaa tutustumi-
nen Naantalin Kultarannan upe-
aan puutarhaan. Lounaan jälkeen 
siirrytään Röölään omenaviinejä 
valmistavan Brinkhall Sparklingin 
tiloihin, joiden tuotteet ovat vailla 
vertaa! Luvassa viininmaistelua ja 
opastus tehtaan toimintaan. Ret-
ken kruunaa käynti Mannerheimin 
synnyinkodissa Louhisaaren karta-
nossa, johon tutustutaan oppaan 
johdolla. 

Hinta alk. 52€/hlö sis. alv:n

Tervetuloa merelliseen ja mo-
nipuoliseen Uuteenkaupunkiin! 
Retken aikana tutustutaan kau-
pungin historiaan autonvalmis-
tuksen saralla, käydään ihaile-
massa Uudenkaupungin kauniita 
rantamaisemia ja vanhaa kirkkoa 
sekä huvitellaan Bonk-museon 
vinksahtaneen tekniikan parissa. 
Lounasta nautitaan tyylikkäästi 
Uudenkaupungin Golf-ravinto-
lalla ja kuuluisat Pakkahuoneen 
munkkikahvit maistuvat vierasve-
nesatamassa. Retken viimeiste-
lee tutustumis- ja maistelukierros 
Vakkasuomen Panimolla.

Hinta alk. 42€/hlö sis. alv:n
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Kuva: Brinkhall Sparkling

Kuva: Raimo Miettinen

Kuva: Leo setä



Klassikoita
Saariston rengastiet

Kökar — Pieni paratiisi

Kartanoita ja 
puutarhoja

Ahvenanmaa 
3 päivässä

Seili — Sielujen saari

Bengtskärin majakka

Kökarin saarella on tunnelmaa - 
kumpuiset kalliot ja leppäkasvusto 
tuovat mieleen karumman version 
välimeren saarista. Nähtävää ja 
koettavaakin riittää, munkkiluos-
tarin rauniot, pronssikautinen hau-
ta, kotiseutumuseo ja omenatar-
hat houkuttelevat. Myös Källskärin 
saari puutarhoineen ja kivimuo-
dostelmineen on mielenkiintoinen 
vierailukohde venekyydillä.  
 
Kökariin pääsee muutamassa tun-
nissa Korppoosta yhteysaluksella. 

Hinta 2 päivää alk. 145€/hlö  sis. 
alv:n  

Ahvenanmaan retkestä saa mo-
nipuolisen kulkemalla laivan sijaan 
lautalla joko pohjoista tai eteläistä 
reittiä pitkin, Kustavista 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 
ja Merikortteliin tai Karlsgårdenin 
ulkoilmamuseoon. 

 
Hinta alk. 250€/hlö  sis. alv:n  

Unohtumaton matka halki saaris-
ton aina Suomen aluevesirajoille, 
jossa Bengtskärin majakka nou-
see ylväänä aallokosta. Majakalla 
saamme tutustua Bengtskärin kun-
niakkaaseen historiaan oppaan ja 
näyttelyiden välityksellä. Syömme 
maittavan majakkalounaan. Jos-
kus huono sää estää maihinnou-
sun Bengtskärille. Tällöin teemme 
antoisan matkan sisäsaaristossa 
tutustuen muihin nähtävyyksiin. 
Tutustua voidaan myös Rosalan 
viikinkikeskukseen ja Kasnäsin kyl-
pylän palveluihin! 

Hinta alk. 62€/hlö sis. alv:n  
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Saariston rengastie ja sen kevyem-
pi pikkuveli Pikkurengastie ovat 
suosituimpia retkireittejämme. 
Matkan varrella matkustetaan 
losseilla ja päästään näkemään 
saariston arkea ja idylliä. Tutustum-
me Turun saariston merkittävim-
piin nähtävyyksiin, ruokailemme 
perinteitä kunnioittavissa ja inno-
vatiivisissa saaristolaisravintoloissa 
ja teemme ostoksia paikallisten 
yrittäjien persoonallisissa liikkeissä 
ja tilamyymälöissä. 
 
Hinta alk. 48€/hlö  sis. alv:n  

Tällä Kemiönsaareen suuntautu-
valla retkellä tutustutaan alueen 
kartanoiden ja puutarhojen 
parhaimpaan antiin. Tutustum-
me Westersin puutarhaan, jossa 
nautimme aamupäiväkahvit ja 
Söderlångvikin kartanon taide-
kokoelmiin ja puutarhaan. Lisäksi 
näemme myös Kemiönsaaren 
keskiaikaisen kirkon sekä Kas-
näsin sataman, jossa nautimme 
lounaan Kasnäsin paviljongissa ja 
tutustumme rannan puoteihin. 

Hinta alk. 47€/hlö  sis. alv:n  

Aiemmin spitaalisten ja muiden 
epätoivottujen karkotuspaikkana 
toiminut Seili tarjoaa mahdollisuu-
den kurkistaa historiaan hieman 
erilaisesta näkökulmasta. Seilin 
palvelut ovat uudistuneet ja kau-
niilla ja mielenkiintoisella saarella 
voi nyt lounastaa, kokoustaa, sau-
noa ja yöpyä historiaan tutustu-
misen lomassa. Seilin voi saapua 
Nauvosta ja Rymättylästä yhte-
ysaluksella, tai vesibussi Fannylla 
suoraan Turusta!  

Hinta alk. 45€/hlö  sis. alv:n  



TYKY- ja pienryhmät
Vedetään yhtä köyttä 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 pääs-
tään rentoutumaan kauniiden 
maisemien ja tuoksuvan merituu-
len parissa. Mikään ei myöskään 
maistu niin hyvältä kuin lämmin 
lohikeitto laivan kannella. 

Hinta alk. 48€/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 maisemista. 

Iltasauna 950€ + 10€/hlö + 24% alv

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. 
Räätälöimme retken sinulle sopi-
vaksi.  
 
Pyydä meiltä ohjelmaehdotus!

Lisää
esimerkkejä retkistämme 

löydät kotisivuiltamme osoitteesta 
www.saar istovaraus.f i

 

Ota yhteyttä:  

info@saaristovaraus.f i 

02-410 6600 

Matkamessuarvonta 2018
Tilaa uutiskirjeemme, niin osallistut arvontaan! 
Palkintona 2 hengelle Talonpoikaispurjehdus Seiliin Nauvosta sis. lounaan, 
opastuksen ja kirkkosisäänpääsyn. (Arvo 116€)
Osallistua voit 15.1.-28.2.2018

Käytä viereistä qr-koodia tai käy linkissä  
https://saaristovaraus.creamailer.fi/subscribe/5a570b01aaf8b

Linkin löydät myös kotisivuiltamme ja facebookista! 


