
MIELEENPAINUVIA RETKIÄ 
NAANTALISSA 

RYHMÄESITE 2020



Presidenttitason retki

Pittoreskejä puutaloja ja presidentillinen puutarha

NAANTALIN VANHA KAUPUNKI 
JA KULTARANNAN PUUTARHA

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Opastuksen vanhassa kaupungissa ja Kultarannan puutarhassa (2,5 h)
• Lisäopas Kultarannassa yli 30 henkilön ryhmille (45 min)
• Tervetulokahvit suolaisella tai makealla kahvileivällä
• Lounaan retkipäivän aikana

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa 
Kultarannan puutarhan aukioloaikojen puitteissa. Hinta voimassa tiistai-lauantai. Pyhähinta lasketaan erikseen. 
Retken kesto on n. 5 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.30  Tervetulokahvit

11.00 Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa 
kaupungissa

12.30 Opastettu kävelykierros Kultarannan 
puutarhassa (enint. 30 hlö)

12.45 Opastettu kävelykierros Kultarannan 
puutarhassa (enint. 30 hlö)

13.45 Lounas

Naantalin vanhan kaupungin ja Kultarannan 
puutarhan päiväretkellä tutustutaan 
Naantalin päänähtävyyksiin opastetuilla 
kävelykierroksilla. Päiväretken aloittaa 
tervetulokahvitus Naantalin vanhassa 
kaupungissa merellisissä maisemissa, minkä 
jälkeen siirrytään ihastelemaan idyllistä 
miljöötä. Opastuskierros jatkuu Kultarannan 
puutarhassa, jonka kukkaloistoon ja 

historiaan tutustutaan kävelykierroksella 
muotopuutarhan eri osissa. Päivän kruunaa 
herkullinen lounas.

Naantalin kaunis pieni kaupunki sijaitsee 
lähellä Turkua, aivan saariston syleilyssä. 
Naantalin tunnetuimmat nähtävyydet 
ovat loistelias Kultarannan puutarha ja 
meren rannalla sijaitseva charmantti 

alk./hlö

42 €

Naantalin
 parhaat palat

vanha kaupunki värikkäine puutaloineen. 
Yksityiskierros oppaan seurassa vanhan 
kaupungin kapeilla kujilla sekä Kultarannan 
puutarhassa on nautinto. Tämä retkipaketti 
on loistava valinta ryhmille, jotka ovat 
tulossa ensimmäistä kertaa Naantaliin ja 
haluavat kokea tärkeimmät nähtävyydet.



Presidenttitason retki

Mannerheimin kotikartanosta Kultarannan kukkaloistoon

PRESIDENTTIEN JALANJÄLJILLÄ 
NAANTALISSA JA ASKAISISSA

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Presidenttiemme kesät Naantalissa 
-teemaopastus Kultarannan puutarhan 
alueella (60 min)

• Lisäopas Kultarannassa yli 30 henkilön 
ryhmille (60 min)

• Sisäänpääsymaksun ja opastetun 
kävelykierroksen Louhisaaren 
kartanolinnassa  (40 min)

• Aloitus- tai päätöskahvit ja kahvileivän, 
lounaan retkipäivän aikana

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa 
Louhisaaren kartanolinnan ja Kultarannan puutarhan aukioloaikojen puitteissa. Hinta voimassa tiistai-lauantai. Pyhähinta lasketaan 
erikseen. Retken kesto on n. 5,5 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA                      TAI
10.30  Tervetulokahvit 10.00 Opastettu kävelykierros Kultarannan 

puutarhassa (enint. 30 henkilöä)

11.10 Louhisaaren kartanolinnan opastettu 
kävelykierros (enint. 25 hlö)

10.15 Opastettu kävelykierros Kultarannan 
puutarhassa (enint. 30 henkilöä)

11.20 Louhisaaren kartanolinnan opastettu 
kävelykierros (enint. 25 hlö)

11.30 Lounas

12.30  Lounas 13.40 Louhisaaren kartanolinnan opastettu 
kävelykierros (enint. 25 henkilöä)

14.30 Opastettu kävelykierros Kultarannan 
puutarhassa (enint. 30 hlö)

13.50 Louhisaaren kartanolinnan opastettu 
kävelykierros (enint. 25 henkilöä)

14.45 Opastettu kävelykierros Kultarannan 
puutarhassa (enint. 30 hlö)

15.00 Päätöskahvit

Ikimuistoinen tapa tutustua Naantaliin ja 
sen hienoon lähialueeseen on retki, johon 
sisältyvät opastetut kierrokset Kultarannan 
puutarhassa ja Louhisaaren kartanossa. 
Upeassa muotopuutarhassa kävellään 1,5 
km pituinen reitti tutustuen 100-vuotiaan 
puutarhan presidentilliseen historiaan.

Puutarhakierroksen jälkeen nautitaan 
herkullinen lounas. Päivän kruunaa komea 

Louhisaaren kartanolinna Askaisissa, 
Maskun kunnassa. Suomen kartanoista 
kauneimpiin lukeutuva Louhisaari on ollut 
aikoinaan Flemingien ja Mannerheimin 
mahtisukujen omistuksessa. Retken 
alkuun tai loppuun maistellaan makoisat 
kahvit suolaisen tai makean kahvileivän 
kera. Retken voi toteuttaa myös toiseen 
suuntaan.

Retken kohteissa on omat kohdeoppaat 
ja opastetut kierrokset tehdään kävellen. 
Louhisaaressa on paljon portaita, 
liikuntarajoitteiset matkailijat voivat 
tutustua kartanolinnaan virtuaalikierroksen 
avulla. Tämä retkipaketti sopii ryhmille, 
jotka ovat kiinnostuneita Suomen 
presidentillisestä historiasta ja merkittävistä 
käyntikohteista.

alk./hlö

52 €



TURUN JA NAANTALIN 
HELMET

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Paikallisoppaan palvelut koko retkipäivän ajan (7h)
• Opastettu kiertoajelu Turussa (ryhmän omalla bussilla)
• Lounaan retkipäivän aikana
• Kävelykierrokset Naantalin vanhassa kaupungissa ja Kultarannan puutarhassa 
• Lisäopas Kultarannassa yli 30 henkilön ryhmille (45 min)
• Kahvi/tee ja kahvileipä Naantalissa

Lisämaksusta :

• Pääsymaksu ennakkoon valitussa museossa. 
• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja 
pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa Kultarannan puutarhan 
aukioloaikojen puitteissa. Hinta voimassa tiistai-lauantai. Pyhähinta lasketaan 
erikseen. Retken kesto on n. 7 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.00 Opas nousee kyytiin Turussa ja lähdetään kierto-

ajelulle Turun päänähtävyyksille

11.00 Vierailu Turun linnassa tai Käsityöläismuseolla tai 
Aboa Vetus Ars Novaan)

12.30 Matka jatkuu kohti Naantalia

13.00 Lounas

14.30 Opastettu kävelykierros Kultarannan puutarhassa 
max. 30 henkilön ryhmissä 

14.45 Opastettu kävelykierros Kultarannan puutarhassa 
max. 30 henkilön ryhmissä

15.45 Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa 
kaupungissa

17.00 Kahvi ja kahvileipä Naantalin vanhan kaupungin 
vierasvenesatamassa.

Päiväretkellä Suomen historialliseen 
entiseen pääkaupunkiin sekä luostarista 
alkunsa saaneeseen Naantalin 
saaristokaupunkiin koetaan alueen 
tärkeimmät nähtävyydet hyvää ruokaa 
unohtamatta. Päivän aikana tutustutaan 
Turun kiehtovaan historiaan kiertoajelulla. 
Mahdollisuus vierailla etukäteen valitussa 
museossa lisämaksusta. Vaihtoehtoina 
ovat mm. upea Suomen keskiaikaista 

historiaa henkivä Turun linna, Turun paloilta 
säästynyt Käsityöläismuseon puutaloalue 
tai Aboa Vetus Ars Nova.

Turusta matka jatkuu Naantalin 
puutaloidylliin, jossa maittava lounas meren 
rannalla tai maaseudun rauhassa. Naantalin 
merkittävin käyntikohde, presidentin 
kesäasunnon Kultarannan 100-vuotias 
muotopuutarha, sen kukkaistutukset, 
patsaat ja suihkulähteet, tulevat tutuksi 

opastetulla kävelykierroksella. Päiväretken 
päättää Naantalin vanhan kaupungin 
kierros ja päätöskahvit ainutlaatuisessa 
vierasvenesataman miljöössä.

Tämä retki sopii ryhmille, jotka ovat 
ensimmäistä kertaa käymässä Naantalissa 
ja Turussa. Päiväretken aikana koetaan 
molempien kaupunkien merkittävimmät 
nähtävyydet.

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

Kiinnostavia käyntikohteita ja merellisiä makupaloja

Tehokas ja värikäs turnee

Merihenkinen seikkailu

alk./hlö

50 €



SAARISTORETKI NAANTALIIN JA 
HERRANKUKKAROON

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Laivamatkan S/S Ukkopekalla Turku – Naantali tai Naantali – Turku. 
  Kesto n. 1 h 45 min
• Kalakeittolounaan, saaristolaisleivän ja tyrnivoin kera S/S Ukkopekalla 
  tai Herrankukkarossa.
• Kahvin ja kahvileivän S/S Ukkopekalla tai Herrankukkarossa
• Alkujuoman Herrankukkaron tervetulotilaisuudessa
• Esittelykierros Herrankukkarossa
• Opastetun kierroksen Naantalin vanhassa kaupungissa
• Yllätyslahja kotiinviemisiksi

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. 
Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja 
pääsevät mukaan veloituksetta. Muutokset 
mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.00 Lähtö Turusta Naantaliin, laivalla keittolounas

11.45 Saapuminen Naantaliin

11.45 Opastettu tutustuminen Naantalin vanhaan 
kaupunkiin

13.15 Saapuminen Herrankukkaroon, isännän 
tervehdys ja kahvit

13.30 Tutustuminen Herrankukkaroon, 
lounas kohteessa

15.00 Opastettu tutustuminen Naantalin vanhaan 
kaupunkiin

16.00 Lähtö Naantalista Turkuun, kahvit laivalla

17.45 Saapuminen Turkuun

Saaristomeren viimeinen aito höyrylaiva 
S/S Ukkopekka vie ryhmän kauniille 
merimatkalle Airistolle.

Matkan aikana nähdään Aurajoen 
perinnemaisemaa: Suomen Joutsen, 
Turun Linna, Ruissalon pitsihuvilat sekä 
Naantalissa Ukko-Pekan sillat, upeat 
Kuparivuoren kalliot sekä Kultarannan 
puutarha. Matkalla nautitaan myös 
maittavaa savu-loimukalakeittoa.

Naantaliin saavutaan Presidentinlaiturille, 
jossa opas toivottaa ryhmän tervetulleeksi 

ja vie kävelykierrokselle vanhan 
kaupungin idylliin. Matka jatkuu ryhmän 
omalla bussilla kohti Rymättylää ja 
Herrankukkaroa. Tutustuminen Suomen 
parhaaksi matkailukohteeksi valittuun 
Herrankukkaroon aloitetaan isännän 
tervehdyksellä ja nautitaan hyvän mielen 
kahvit sekä uunituoretta pullaa saariston 
tunnelmaa ihaillen. 

Retki voidaan toteuttaa myös suuntaan 
Herrankukkaro – Naantali – Turku, jolloin 
voi valita ruokailun sekä kahvipullien 
tarjoilukohteen.

alk./hlö

55 €

TAI

Huom! 
Retki toteuttavissa s/s Ukkopekan aikataulun 
mukaan 6.6.-15.8. tiistai-lauantai. Retken 
kesto on n. 5 tuntia. Muutokset mahdollisia

Risteilykauden ulkopuolella aloitus Turusta 
tai Herrankukkarosta klo 12.00.
 
Retkipäivät: Alkukesä: la 16.5., ke 20.5., la 
23.5., ke 27.5., la 30.5., ke 3.6.
Loppukesä: ke 19.8., la 22.8., ke 26.8., la 29.8.

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

Päivä maailman suurimmassa saaristossa

Merihenkinen seikkailu
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Inspiroiva Naantali

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Saaristo-oppaan palvelut koko retkipäivän ajan (10 h)
• Kahvi/tee ja kahvileipä m/s Östernillä
• Henkilölipun sekä bussimaksun lauttavälillä Hanka-Seili sekä Seili-Nauvo
• Lounaan Seilin saaren ravintolassa
• Sisäänpääsymaksun sekä opastetun kierroksen Seilin saaren kirkossa 
  sekä Seilin saarella.

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja 
pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa kesäkaudella lautan 
liikennöidessä. Hinta voimassa maanantai-lauantai. Pyhähinta lasketaan 
erikseen. Retken kesto on n. 10 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
8.30 Saaristo-opas tulee kyytiin Raisiosta

9.40 Hämmärönsalmen lossi

10.20 Lauttamatka Hanka-Seili, matkan aikana 
nautitaan kahvi ja kahvileipä

10.50 Saapuminen Seilin saarelle, lounas saaren 
ravintolassa

14.20 Lauttamatka Seili-Nauvo

14.50 Saapuminen Nauvon ja tutustuminen 
pienvenesataman miljööseen

16.00 Matka jatkuu Paraisten ja Kaarinan kautta 
Turkuun

18.00 Saapuminen Turkuun

Tällä päiväretkellä koetaan lumoava saaristo 
120 kilometrin pituisella Pienellä Rengastiellä. 
Retken aikana koetaan saaristosiltoja, 
lossimatkoja, maaseutumaisemia sekä 
Seilin historiallinen saari, jossa on toiminut 
aikoinaan leprasairaala ja houruinhuonelaitos. 
Paikallinen saaristo-opas on mukana koko 
retkipäivän ajan kertoen mielenkiintoista 
historiaa ja tarinoita. 

Seiliin matkustetaan Naantalin Hankan 
satamasta yhteysaluksella ja matkan aikana 
nautitaan kahvit aurinkokannella. Saareen 
tutustutaan opastetusti ja lounas nautitaan 
entisen parantolarakennuksen ravintolassa. 
Matka jatkuu yhteysaluksella Nauvoon, jossa 
on aikaa tutustua rannan tarjontaan sekä 
nähtävyyksiin. Matka jatkuu kaartelevia 
maaseututeitä pitkin kohti Paraista. Mikäli 
aikaa jää, voi matkalla pysähtyä Sattmarkin 

tuvalla tai Paraisten kalkkikivilouhoksen 
näköalapaikalla.

Tämä päiväretki sopii saaristosta 
kiinnostuneille ryhmille. Retki on helppo 
toteuttaa ja päivän aikana ehditään nähdä 
saariston upeimmat käyntikohteet hyvää 
ruokaa unohtamatta. Paikallinen saaristo-opas 
pitää ryhmästä huolta ja merellisen retken 
jälkeen ollaan monta kokemusta rikkaampia. 

Lisävinkki:  Yöpyminen Naantalin Kylpylässä ja tutustuminen Naantalin upeisiin kohteisiin.

PÄIVÄRETKI PIENELLE 
RENGASTIELLE JA SEILIN SAARELLE

Päiväksi saaristoon ja Seilin houruinhuonelaitokselle

Saariston lumoa

alk./hlö

69 €

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

Huom! Retki ei sovi liikuntarajoitteisille.



Inspiroiva Naantali

PUUTALOJEN TARINOITA JA 
TAITEILIJAELÄMÄÄ

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Opastuksen vanhassa kaupungissa, Naantalin museolla ja 
  Casa Haartmanissa (3h)
• Sisäänpääsymaksun Naantalin museoon ja Casa Haartmaniin
• Tervetulokahvit suolaisella tai makealla kahvileivällä
• Lounaan

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 15 maksavaa osallistujaa, ei vapaita. Maksimiosallistujamäärä on 30 henkilöä, jolloin ryhmä vierailee kohteissa 
porrastetusti. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Hinta voimassa tiistai-lauantai. Pyhähinta lasketaan 
erikseen. Retken kesto on n. 5 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.00 Tervetulokahvit Naantalin vierasvenesatamassa

10.45 Opastettu tutustuminen Naantalin vanhaan 
kaupunkiin, Naantalin museoon ja Casa 
Haartmaniin.

12.45 Opastettu kävelykierros luostarikirkossa

13.30 Lounas Naantalin rannan ravintolassa

Mukava päiväretki Naantalissa 
puutalokaupungin merkittävimmissä 
käyntikohteissa. Retkipäivän aikana 
vieraillaan hurmaavassa vanhassa 
kaupungissa, jonka museorakennukset 
sekä luostarinäyttely tulevat tutuiksi 
opastetuilla kierroksilla. Hiilolan vanhan 
porvariskodin pihapiirissä tutkitaan museon 
yrttitarhaa, jonne on kerätty Armonlaakson 
luostarissa kerättyjä yrttejä. Tutustuminen 

myös Naantalin luostarikirkkoon sekä 
keskiaikaisen birgittalaisluostarin 
sijaintipaikkaan. Lopuksi vieraillaan Axel 
Haartmanin taiteilijakodissa, joka on 
säilynyt alkuperäisasussaan ja on yhä koti 
upeille taideteoksille. Päivän kruunaa 
herkullinen lounas Naantalin rannassa. 
Lounaan jälkeen ryhmällä on omatoimista 
aikaa tutustua vanhan kaupungin 
ostosmahdollisuuksiin ja taidegallerioihin.

Tämä retki sopii ryhmille, jotka ovat 
kiinnostuneita kulttuurikohteista ja 
historiallisista rakennuksista. Päiväretki 
valottaa Naantalin historiaa ja päivä 
kauniissa puutalokaupungin merellisessä 
miljöössä auttaa oivaltamaan miksi Naantali 
on antanut inspiraatiota taiteilijoille kautta 
aikain.

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com

alk./hlö

55 €
 Axel Haartmanin taidetta ja kulttuurihistoriaa



PALKITTU SISARTEN LAULU 
-KIERROS LUOSTARIKIRKOSSA

HINTA SISÄLTÄÄ:
• 1,5 h opastetun ja osittain lauletun Sisarten laulu -kierroksen Naantalin kirkossa
kahvi/tee ja kakkupalan

Lisämaksusta :

• 33 €/ hlö sis. kierros ja lounas 
• 45 €/hlö sis. kierros ja Sisarten menu

Toteutettavissa parhaiten syys- ja talvikaudella maanantaisin ja tiistaisin Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja 
ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Hinta voimassa tiistai-lauantai. Pyhähinta lasketaan erikseen. Retken kesto on n. 2,5-3 tuntia. 
Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
16.30 Sisarten laulu Naantalin luostarikirkossa

18.00 Kahvittelu tai illallinen kirkon lähellä sijaitsevassa Ravintola Trapissa

Kysy myös muita aikoja.

Naantalin luostarikirkon kehuttu ja 
palkittu Sisarten laulu -opastus johdattaa 
matkalaiset aistimaan luostariajan kaikuja 
osittain lauletulla elämyskierroksella, 
joka koskettaa ja avaa aikaa 550 
vuoden takaa. Miltä nuoresta tytöstä on 
tuntunut, kun hän on jättänyt entisen 
taakseen ja antanut elämänpituisen 
nunnanlupauksensa? Birgittalaisnunnien 
päivän- ja vuodenkiertoa rytmittivät 
hengellinen musiikki sekä laulu ja 
niinpä luostarikirkko onkin rakennettu 

akustiikaltaan erinomaiseksi. Tuntuu kuin 
kirkko itse laulaisi sen holveissa vuosisatoja 
matkanneiden nuottien mukana. 

Tämä kierros jää mieleen pitkäksi aikaa 
ja sopii erinomaisesti ryhmille, jotka 
ovat kiinnostuneet elämyksellisistä 
teemaopastuksista. Kierroksen alkuun tai 
jälkeen nautitaan kahvit ja tyrnihyytelö-
valkosuklaakakkua historiallisessa Ravintola 
Trapissa kirkon vieressä.

LISÄVINKKI: 

 Aikamatkan kruunaa herkullinen 
luostariaikaan johdatteleva kolmen 

ruokalajin Sisarten Menu 
Ravintola Trapissa:

Savustettua ankanrintaa, 
mustaherukkavinegretti 

TAI
Vuohenjuustoa ja rosmariinihunajaa 

kirsikkahillokkeen kera

Paistettua kuhaa ja suolaheinäkastiketta, 
tillifenkolisalaatti 

TAI
Paistettua kananrintaa, 

ruohosipuliohrakasta, rosmariinikastiketta
Raparperibruleetorttu

Lumoava elämysmatka laulavaan luostariaikaan

Taatusti unohtumaton...

alk./hlö

25 €
kierros ja kahvit

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
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LOUHISAAREN KARTANON 
KUMMITUSKIERROS 

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Louhisaaren kartanolinnan opastettu kummituskierros privaatisti ryhmälle    
(noin 40 min)
• Louhisaaren kartanolinnan sisäänpääsymaksu
• Kahvi/tee ja kummitusleivos
• Lounaan

Lisämaksusta :

• 39 €/hlö sis. kurpitsakeitto tai sienikeitto, leipä, kahvi/tee ja kummitusleivos
• 45 €/hlö sis. salaatti, lasagne tai kiusaus, leipä, kahvi/tee ja kummitusleivos

Hinnat edellyttävät 20-25 maksavaa osallistujaa (1 vapaa). Kummituskahvit tai kummituspäivällinen nautitaan kartanolinnan läheisyydessä. 
Mikäli henkilömäärä nousee yli 25, varataan ryhmälle useampi perättäinen kierros. Kierrosten lähtöajat tunnin välein, jolloin ryhmä jaetaan 
kahteen osaan ja tarjoilut sekä kierros järjestetään porrastetusti. Retken kesto noin 1,5-2,5 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
Kun ryhmässä 20-25 henkilö

15.30 Ruokailu tai kahvittelu Louhisaaren kartanon 
kahvilassa

17.00 Louhisaaren kummituskierros

Kun ryhmässä 30-50 henkilöä

17.00 Ryhmä 1 kummituskierroksella, ryhmä 2 
kahvittelee tai ruokailee

18.00 Ryhmä 2 kummituskierroksella, ryhmä 1 
kahvittelee tai ruokailee

Louhisaaren kartanolinnan idylli on 
rikkumaton – vai onko? Tällä jännittävällä 
ryhmäkierroksella tutustutaan upean 
kartanokohteen synkkiin tarinoihin ja 
hämäriin ihmiskohtaloihin teemaoppaan 
johdolla. Kävelykierros linnassa on 
tarinallinen ja osittain fiktiivinen. 
Kierroksella kuullaan Flemingien ja 
Mannerheimien mahtisukujen asuttaman 
linnan erilaista historiaa sekä tarinoita, 

joita ei tavallisella opaskierroksella kuulla. 
Hiuskarvat nostattavalla jännityskierroksella 
voi kenties nähdä aaveen jos toisenkin. 

Louhisaaren kummituskierros on 
varattavissa ryhmille lokakuussa 
keskiviikosta lauantaihin. Suositellaan 
varattavaksi hämärän aikaan erityisen 
tunnelman luomiseksi.

Tämä kierros sopii ryhmille, jotka haluavat 
kokea erilaisen ryhmäopastuksen 
historiallisessa kartanokohteessa. Kierros 
on fiktiivinen ja toteutetaan hämärän 
aikaan. Louhisaaren kummituskierros ei ole 
esteetön. Varaa tämä, jos uskallat!

Flemingien ja Mannerheimien haamujen jäljillä

Taatusti unohtumaton...

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
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KOLMEN PUUTARHAN 
KIERROS

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Opastuksen Naantalin vanhassa kaupungissa ja museon yrttitarhassa, 
Kultarannan puutarhassa, Louhisaaren kartanossa ja kalmilaisessa 
hyötypuutarhassa
• Lisäopas Kultarannassa yli 30 henkilön ryhmille (45 min)
• Lisäopas Louhisaaren kartanolinnassa yli 25 henkilön ryhmille
• Sisäänpääsymaksun Naantalin museoon ja Louhisaaren kartanoon
• Kahvit suolaisella tai makealla kahvileivällä
• Lounaan

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja 
pääsevät mukaan veloituksetta. Retki toteutettavissa Kultarannan ja 
Louhisaaren kartanolinnan aukioloaikojen puitteissa. Hinta voimassa tiistai-
lauantai. Pyhähinta lasketaan erikseen. Retken kesto on n. 7 tuntia. Muutokset 
mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.30 Opastettu kävelykierros Kultarannan puutarhassa 

max. 30 henkilön ryhmissä 

10.45 Opastettu kävelykierros Kultarannan puutarhassa 
max. 30 henkilön ryhmissä

11.45 Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa 
kaupungissa ja museon yrttitarhassa

12.45 Lounas (1,5h)

15.15 Opastettu kävelykierros Louhisaaren 
kartanolinnassa (enint. 25 henkilöä)

15.30 Opastettu kävelykierros Louhisaaren 
kartanolinnassa (enint. 25 henkilöä)

16.15 Kartanolinnan opastuksen jälkeen tutustuminen 
kalmilaiseen hyötypuutarhaan

16.45 Päätöskahvit

Ryhmien uutuusretki Naantalin ja 
lähialueen puutarhojen syövereihin takaa 
kesäisen raikkaan tuulahduksen ryytimaalta 
aina muotopuutarhan ruusutarhoihin. 
Päiväretken alussa tutustutaan 
Naantalin Kultarannan 100-vuotiaaseen 
muotopuutarhaan. Alfred Kordelinin 
toteuttaman taidepuutarhan medaljonki-
osa on edelleen alkuperäisessä muodossaan 
ja puutarhakaunottaren vuosirenkaisiin 

tutustutaan mielenkiintoisella opastetulla 
kävelykierroksella. Matka jatkuu 
Naantalin vanhan kaupungin museon 
pihan yrttitarhalle, jonne on kerätty 
Armonlaakson luostarissa viljeltyjä yrttejä. 
Merellisen lounaan jälkeen siirrytään 
Askaisiin Louhisaaren kartanolle, jonka 
kalmilaiseen hyötypuutarhaan tutustutaan 
kartanon opastetun kierroksen yhteydessä.

Tämä retki sopii viherpeukaloille. Retki 
yhdistelee mukavasti vehreitä puutarhoja 
ja kulttuurisesti mielenkiintoisia 
käyntikohteita. Pakettia suositellaan 
loppukesän retkeksi, jolloin puutarhojen 
kukka- ja kasviloisto ovat parhaimmillaan.

Muotopuutarhan kukkaloistosta luostarin yrttitarhaan

Kukkien ja yrttien ystäville

Seikkailijo
ille

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
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TROKARIT JA 
PIRTUKUNINKAAT

HINTA SISÄLTÄÄ:
• Aloitus- tai päätöskahvit ja kahvileivän
• Teemallisen opastuksen retken ajan (4h)
• Kova tee-paukku
• Lounaan retkipäivän aikana

Lisämaksusta :

• Bussikuljetus lähtöpaikkakunnalta
• Majoitus Naantalissa tai lähialueella

Hinta edellyttää 35 maksavaa osallistujaa. Tällöin matkanjohtaja ja kuljettaja pääsevät mukaan veloituksetta. Hinta voimassa tiistai-lauantai. 
Pyhähinta lasketaan erikseen. Retken kesto on n. 4,5 tuntia. Muutokset mahdollisia.

ESIMERKKI AIKATAULUSTA
10.30 Tervetulokahvit Naantalissa 

11.00 Teemaopastus Trokarit ja pirtukuninkaat

12.30 Lounas

15.00 Retki päättyy 

Pirtu oli vahvasti läsnä 1900-luvun 
alkupuolen saaristolaisyhteisössä. 
Suhtautuminen salakuljetukseen vaihteli, 
trokausta paheksuttiin tai ihannoitiin, sitä 
katsottiin läpi sormien, siihen osallistuttiin 
olosuhteiden pakosta tai omasta halusta 
sekä yritettiin myös kitkeä pois yhdessä 
virkavallan kanssa.

Salakuljettajien saaristo vie vieraat 
pirturetkelle, salakuljetuksen 
saaristonäyttämölle. Merimaisemia 
ihailtaessa kuullaan huimia tarinoita 
kieltolain ajoista, pirtukuninkaista ja 
saariston historiasta. Retkellä opitaan mm., 

että hauki ei välttämättä olekaan kala ja 
nautitaan myös kova tee -paukut sekä 
maittava lounas.

Tämä retki sopii kieltolain (1919-1932) 
aikaisista jännittävistä salakuljetusajoista ja 
tarinoista kiinnostuneille. Lain oli tarkoitus 
raitistaa Suomen kansaa, mutta viinan 
salakuljetuksesta ja myymisestä tulikin 
monelle suomalaiselle elinkeino. Retkellä 
voi eläytyä hurjiin tarinoihin aikana, jolloin 
Alkon ovet eivät vielä olleet auenneet 
eikä keskioluesta R-kioskeissa osattu edes 
haaveilla

alk./hlö

52 €
Salakuljettajien saaristo

Seikkailijo
ille

Visit Naantali – p. 02 435 9800, ryhmat@visitnaantali.com, www.visitnaantali.com
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Unohtumaton retkikohde Naantali 
saaristoineen on tulvillaan 
elämänmakuisia tarinoita. Osaavien 
oppaiden värikkäät kierrokset tuovat 
ryhmän vierailuun ikimuistoista 
sisältöä. Tässä esitteessä on 
mukana muutamia herkkupaloja 
yksityiskohtaisine kuvauksineen ja 
hintoineen. Kerromme mielellämme 
muista retkistä ja muun muassa 
tällä sivulla mainituista opastuksista 
ja mikäli ryhmällä on lisäksi 
erikoistoiveita, räätälöimme ne 
mukaan retkiohjelmaan.

UUTUUS – KÄVELYKIERROS  
ROUVA RÖKIN SEURASSA
Näytelmäkävelyllä rouva Rökin kanssa koe-
taan, millaisia hahmoja Naantalin menneisyys 
kätkee sisällensä ja kuullaan elävöitettyjä 
historian tarinoita. Luvassa on rakkautta, mus-
tasukkaisuutta ja jopa raivopäisiä luonteita.

Opastuksen kesto 1,5 h, hinta 20 €/hlö. Hinta 
toteutuu kun min. 20 maksavaa osallistujaa, 2 
vapaata.

SUOSITTU – MAMSELLI KUPIAISEN 
KIERROS KULTARANNAN  
PUUTARHASSA
Teemaopastus yhdistelee sopivasti faktaa ja 
fiktiota tarinoihin, mitä presidenttimme ovat 
Kultarannassa tehneet ja mitä kaikkea kulissi-
en takana onkaan tapahtunut. Oppaana toimii 
kaikkia presidenttejä palvellut sympaattinen 
Mamselli Kupiainen, jolta saattaa vahingossa 
lipsahtaa salaisuus, jos toinenkin.

KLASSIKKO  
– VANHAT TALOT KERTOVAT
Naantalin vanha kaupunki, jonka sydämeen 
meri lipuu, kätkee sisälleen elämyksiä, joista 
muodostuu kertomisen arvoinen tarina. 
Historia, romantiikka, kylpylä ja ihmiset ovat 
osa tätä tarinaa, kaupungin lähes 600-vuotista 
elämää.

KIEHTOVA  
– LUOSTARIKIRKON SALAT
1460-1480 -luvulla rakennettu luostarikirk-
ko kätkee uumeniinsa vuosisatoja vanhoja 
tarinoita. Suomen toiseksi suurimmassa 
keskiaikaisessa kirkossa voi nähdä alkuperäistä 
esineistöä lähes 600 vuoden takaa.
 

PARHAAT HETKET
HUIPPURETKET

Opastuksen kesto 1 h, hinta 108 €/ryhmä.

Opastuksen kesto 1 h, hinta 108 €/ryhmä.

Opastuksen kesto 1 h, hinta 108 €/ryhmä.

@visitnaantali   #visitnaantali   #mysideofnaantali VISIT NAANTALI
Nunnakatu 2, 21100 Naantali
p. 02 435 9800
ryhmat@visitnaantali.com
www.visitnaantali.com

Esitteen matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Visit Naantali – Naantalin Matkailu Oy. Palvelumaksu 15 €/ryhmä.
Visit Naantali noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja sekä omia lisä- ja erityisehtoja. Ehdot ovat nähtävissä osoitteessa www.visitnaantali.com. 
Esitteessä ilmoitetut hinnat ovat voimassa arkisin, ei aattoina eikä juhlapyhinä. Opastushinnat suomenkielellä toteutettuina. Pidätämme oikeudet muutoksiin.


