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Höyrylaiva Ukkopekalla Herrankukkaroon

SAARISTOSEIKKAILU

Suomi 100v Saaristoseikkailulla juhlitaan Suomen satavuotista historiaa. Reitti vie monien historiallisesti tärkeiden kohteiden kuten
Suomen Joutsenen ja Turun Linnan ohitse. Myös lähes 80-vuotias höyrylaiva s/s Ukkopekka on elämänsä aikana ollut vaikuttamassa
Suomen historiallisesti merkittävissä tapahtumissa, kuten toisessa maailmansodassa. Sen historia on myös itsenäisyytemme
historiaa. Matkan aikana seikkailijat saavat kuulla tarinoita Ukkopekan, Vaakahuoneen, Herrankukkaron ja Turun saariston historiasta.
Paketti sisältää saaristolaisen savu-loimukalakeiton Vaakahuoneella tai Höyrylaiva Ukkopekalla sekä aidon ja oikean
höyrylaivaristeilyn. Pysähdymme pienellä ja eksoottisella, Suomen merihistoriaa henkivällä Loistokarin saarella sekä tutustumme
siellä olevaan museoituun Loistonvartijan mökkiin. Retki jatkuu vain ryhmille avoinna olevaa Herrankukkaroa kohti ja matkalla
nautimme hyväntuulen kahvit makeapalan kera. Tutustuminen Suomen parhaaksi matkailukohteeksi valittuun Herrankukkaroon
aloitetaan isännän tervehdyksellä.
Samaan yhteyteen voi lisämaksusta liittää myös ohjelmaa Naantalissa mm. Kultaranta-käynnin tai tutustumiskäynnin uuteen Brinkhallen
kuohuviinitehtaaseen.
noin/hlö

88€

Hinta edellyttää 40 maksavaa henkilöä, jolloin matkanjohtajan ja kuljettajan matkat ovat ilmaisia.

MATKAOHJELMAEHDOTUS
RISTEILYT TURUSTA HERRANKUKKAROON
10.30 - 12.00
12.00
13.00
13.30
15.00
15.30

Savu-loimukalakeittolounas Vaakahuoneella Aurajokirannassa
Lähtö aluksella kohti Saaristoa
Rantaudumme Loistokarin saarelle, tutustumiskierros
Risteilemme halki Airiston Rymättylän rannoille Airismaan saareen.
Matkalla nautimme hyväntuulen kahvit makeapalan kera.
Saavumme Herrankukkaroon. Isännän tervehdys ja tarinatuokio
saaristosta ja tilan historiasta.
Poistuminen Herrankukkarosta omalla bussilla.

Hintaan sisältyy:
•
•

bussikuljetukset n. 3-4 tunnin ajomatkan päästä
matkaohjelman mukainen päivä saaristossa

Lisämaksusta:
•

muut opastukset ja sisäänpääsymaksut kohteisiin

RISTEILY HERRANKUKKAROSTA TURKUUN
14.30

Saapuminen omalla kuljetuksella Herrankukkaroon. Isännän
tervehdys sekä tutustuminen kalatorpparitilaan.
15.00
Lähtö risteilylle kohti saaristoa. Nautimme matkalla savuloimukalakeittolounaan.
16.00
Vierailu Loistokarin saarella, tutustumiskierros
16.30
Nautimme aluksessa hyväntuulen kahvit makeapalan kera ja 		
jatkamme risteilyä kohti Turkua.
17.30 - 18.00 Saavumme Aurajoen rantaan, Vaakahuoneen Paviljongille, jossa
mahdollisuus tanssia elävän musiikin tahtiin.

Risteilypäivät 10.5 - 9.6. ja 14.8. - 1.9.2017.
Sääolosuhteet huomioiden muutokset mahdollisia.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat Oy.

Luotettava, suomalainen
matkanjärjestäjä

Varaukset p. 010 2323 440 • ryhmat@matkapojat.fi • matkapojat.fi/ryhmamatkat • Puhelut 8,35 snt/puh + 2snt/min, matkapuhelimesta + 14,9 snt/min.

Vastuullinen matkanjärjestäjä kuljetuksellisilla lähdöillä: Matkapojat Oy • Vastuullinen matkanjärjestäjä lähdöillä alkaen satama: Silja Line.

