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Turun ja Naantalin helmet

Retkellä Suomen historialliseen enti-
seen pääkaupunkiin sekä luostarista 
alkunsa saaneeseen Naantalin saaris-
tokaupunkiin koetaan alueen huomat-
tavimmat nähtävyydet, hyvää ruokaa 
unohtamatta. Retken aikana syven-
nytään Turun kiehtovaan historiaan 

kiertoajelulla sekä museovierailulla. 
Kohdevaihtoehtoina ovat mm. Suomen 
keskiaikaista historiaa henkivä Turun 
linna, Turun paloilta säästynyt Käsityö-
läismuseon puutaloalue tai Aboa Vetus 
Ars Nova. Päivän kruunaa tunnelmalli-
nen illallisristeily höyrylaiva s/s Ukkope-
kalla Loistokarin saarelle, jossa nauti-
taan saaristolaissapuskaa ja pistetään 
jalalla koreasti laituritansseilla.

Naantalin puutaloidyllissä nautitaan 
maittava lounas meren rannalla tai 
maaseudun rauhassa. Presidentin kesä-
virka-asunnon Kultarannan 100-vuotias 
muotopuutarha, sen kukkaistutukset, 
patsaat ja suihkulähteet tulevat tutuksi 
opastetulla puutarhakierroksella. 

Majoitus varataan ryhmän toiveiden 
mukaan joko Naantalista tai Turusta.

Historian havinaa ja  
merellisiä makupaloja

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa kohteiden 
aukioloaikojen puitteissa. Hinta on voimassa arkisin, pyhähinta lasketaan erikseen. Muutokset mahdollisia.

HINTA SISÄLTÄÄ: ESIMERKKI AIKATAULUSTA
• Majoitus Naantalissa tai Turussa kahden  
 hengen huoneessa sisältäen buffetaamiaisen
• Paikallisoppaan palvelut retkipäivien  
 opastusosuuksilla 
• Opastettu kiertoajelu Turussa  
 (ryhmän omalla bussilla)
• Sisäänpääsymaksu ennakkoon valitussa  
 museossa Turussa
• Kävelykierrokset Naantalin vanhassa  
 kaupungissa ja Kultarannan puutarhassa
• Lounas molempina päivinä
• Illallisristeily Loistokarille 
 
Lisämaksusta: Bussikuljetus, Naantalin muse-
on pääsylippu, lähtökahvit

SAAPUMISPÄIVÄ LÄHTÖPÄIVÄ 

11.30 Lounas Turussa Aamiainen ja huoneiden luovutus.

12.30 

Opastettu kiertoajelu Turun päänäh-
tävyyksille, yksi kohdevierailu esim. 
Turun linnassa, Käsityöläismuseossa 
tai Aboa Vetus Ars Novassa

10.00 Opas nousee ryhmän bussin kyytiin 
Naantalin keskustasta

15.00 Majoittuminen hotelliin Turussa tai 
Naantalissa 10.30

Opastettu kävelykierros Kultaran-
nan puutarhassa, max. 30 henkilön 
ryhmissä

18.00 Ukkopekan illallisristeily Turun Aura-
joen rannasta Loistokarin saarelle 12.00 Opastettu kävelykierros Naantalin 

vanhassa kaupungissa

22.00 Paluu takaisin Aurajoen rantaan ja  
siirtyminen ryhmän bussilla hotelliin 13.00 Lounas ja omaa aikaa vanhassa 

kaupungissa kiertelyyn

Ryhmille, jotka haluavat kokea Naantalin ja Turun huomattavimmat nähtävyydet kompaktissa paketissa.Kenelle?

2 päivän huippuretki!
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Visit Naantali 
p. 02 435 9800 

 ryhmat@visitnaantali.com 
lisää ryhmäpaketteja: www.visitnaantali.com


