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Kaupunkikierros ja Suomen pisin silta
Opastettu kiertoajelu Vaasan keskustassa,
1860 luvulta olevalta kasarmialueella ja käynti
ortodoksisessa kirkossa. Satama ja
pumpulitehdas tekivät Palosaaresta
merimiesten ja työläisten kaupunginosan,
nykyään se on suurimmaksi osaksi
opiskelijoiden kampusaluetta jossa vanha
kohtaa uuden.

Lounas ravintola Strampenissa Sisäsatamassa.

Vanhassa Vaasassa tutustumme Vaasan
historiaan ja kauniiseen Mustasaaren kirkkoon.
Rakennus, jonka suunnitteli Carl Fredrik
Adelcreutz ja rakennettiin 1776-1786, luetaan
yhdeksi parhaimmista kustavilaisen tyylin
rakennukseksi Suomessa ja se oli alun perin
hovioikeus.

Iltapäiväkahvit ravintola Berny´ssä
Raippaluodon sillan kupeessa.

Matka jatkuu Suomen pisimmälle sillalle,
Raippaluodon sillalle, ja sillan yli
Raippaluotoon. Vierailu
Maailmanperintöportissa, uudessa
Merenkurkun maailmanperintösaariston
vierailukeskuksessa.

Kausi: ympäri vuoden
Kesto: 5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma-la 47 €/hlö (su 58 €/hlö)
Hintaan sisältyy: opastus, lounas, kahvi ja viineri, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Terveiset avaruudesta
Lyhyen kaupunkikierroksen jälkeen jatketaan
Suomen kauneimpaan meteoriittikraatteriin,
Söderfjärdeniin, joka on tänä päivänä viljava
2300 ha:n kokoinen, pyöreä peltoaukea ja
syksyisin myös tuhansien kurkien
levähdyspaikka.
Meteoriihessä tutustutaan filmin ja näyttelyn
avulla peltoaukean 520 miljoonaa vuotta
pitkään historiaan meteoriitin syöksystä
tämän päivän viljely-ja Natura 2000 alueeseen.

Alueella on kuutisenkymmentä Mustasaaren
kylistä ja Vaasan seudulta siirrettyä
rakennusta. Talot on sisustettu kuvaamaan
vuosisadan vaihdetta 1900-luvun alkaessa.
Mäenharjalla komeilee maalaistalo, jota
ympäröivät aitat, navetta, luhti ja leipurin
tupa. Yksinkertaiset mäkitorpat ja työpajat
ovat vastakohtana talonpojan suhteelliselle
vauraudelle.
Tutustutaan oppaan johdolla alueeseen ja
juodaan pullakahvit Cirkas
Putiikki&Kahvilassa.

Matka jatkuu kraatterin toiselle reunalla
Stundarsiin, joka on suuri museo ja elävä
kulttuurikeskus Sulvalla.

Kausi: n. touko-syyskuu
Kesto: 5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma-la 42,50 €/hlö (su 54 €/hlö)
Hintaan sisältyy: opastukset, sisäänpääsyt, pullakahvit, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Saariston kultajyvät
Lyhyen kaupunkikierroksen jälkeen
suunnataan saaristoon ja ajetaan Suomen
pisimmän sillan yli.
Tutustutaan Raippaluodon kylään ja käydään
kirkossa (vuodelta 1781). Kirkko sai 1840 –
luvulla alttaritaulun ja saarnatuolin Pyhän
Marian kirkosta Vanhasta Vaasasta ja ne
pelastuivat näin ollen Vaasan palosta vuonna
1852.

Matka jatkuu Södra Vallgrundin viehättävään
kylään ja siellä vierailemme Sommaröhallenissa. Täällä on myynnissä lähes 80
saariston ja lähiseudun käsityöläisen tuotteita.
Matka jatkuu vielä Sommarösundin
viehättävälle lahdelle, joka ennen oli veneiden
suojattu läpikulku ja nyt, johtuen
maankohoamisesta, idyllinen, mutta matala
lahti.
Lounas Raippaluodon sillan kupeessa olevassa
Ravintola Bernyssä.

Kausi: touko-syyskuu
Kesto: 5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma-la 36 €/hlö (su 47,50 €/hlö)
Hintaan sisältyy: opastus, lounas, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Ryhmävierailu Strömsössä
Strömsö on tunnettu suositun suomenruotsalaisen TV–ohjelman Strömsö kuvauspaikka. Strömsö
on Lifestyle –ohjelma joka käsittelee kotona tai vapaa-ajalla tehtäviä asioita. Strömsö on myös
kuvauspaikan rakennuksen nimi. Se on rakennettu 1850 –luvulla ja se sijaitsee kauniilla paikalla
puistossa. Alueella sijaitsevat myös ohjelmassa valmistetut kohteet.
Ryhmien on mahdollista vierailla Strömsössä silloin kun televisio-ohjelman
kuvaukset ja muu työ sen sallivat. Vierailut sisällä rakennuksissa onnistuvat
parhaiten arkisin klo 17 jälkeen tai viikonloppuisin ja tapahtuu aina oppaan
johdolla. Ulkoalueilla voi vierailla omin päin.
Yleisöopastuksia Strömsössä järjestetään 2.-30.7.2020 tiistaisin, torstaisin klo 17-18.30 sekä
lauantaisin 14-15.30. Hinta: 7€/henkilö, lapset alle 12 v. ilmaiseksi.
Varattava viimeistään vuorokautta ennen, kts. lisää: www.vaasa.fi/varaa-yleisoopastus-stromsossa

Kausi: ympäri vuoden (kun televisio-ohjelman kuvaukset sen sallii)
Kesto: 1 tunti
Ryhmän koko: maksimikoko n. 20 hlöä/opas
Hinta 2020: ma-la 146 €/n. 20 henkilön ryhmä (sunnuntaisin 227 €)
Hintaan sisältyy: opastus, pääsy rakennuksiin, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Maailmanperintö ylhäältä katsottuna
Lähtö Vaasasta kohti saaristoa.
Ylitämme Suomen pisimmän sillan, Raippaluodon
sillan, ja vierailemme Maailmanperintöportti –
vierailukeskuksessa.
Merenkurkun saaristo on Suomen ainut luontokohde
UNESCOn maailmanperintölistalla
Matka jatkuu kohti Svedjehamnia, jossa tutustumme
alueeseen ja käymme Bobackan vanhassa satamassa
sekä Saltkaret -näköalatornissa, josta on mahtava
näkymä moreenisaaristoon, joka on todiste jääkauden
valtavasta voimasta Merenkurkussa (kävelyä n. 3,5 km).
Lounas Café Salterietissä joka on vanha kalasuolaamo.

Kausi: touko – kesäkuu
Kesto: 5,5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma – la 41 €/hlö (su 54 €/hlö)
Hintaan sisältyy: opastus, sisäänpääsy, lounas, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Saunominen Floating Saunassa
Floating Sauna on 6 x 10 metrin kokoinen
ja sen asemapaikka on Vaasan Hietasaari.
Nautitte rentouttavasta saunomisesta
lautan lipuessa Vaasan kauniissa sisäsaaristossa, läpi kapeiden salmien ja ohi
saarien joilla on idyllisiä kesämökkejä.

Saunomisen jälkeen lounas ravintola
Strampenissa joka sijaitsee luonnonkauniissa Vaasan Sisäsatamassa. Ravintola on
yksi Suomen vanhimmista paviljongeista ja
on yli 150 vuoden ikäinen.

Kausi: touko-syyskuu
Kesto: 4,5 tuntia
Ryhmän koko: 12 hlöä
Hinta 2020: 70,50 €/hlö (ma-to)
Hintaan sisältyy: saunominen, pyyhkeet, lounas, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Risteily Merenkurkun
maailmanperintösaaristoon
Sisäsatamassa astumme M/S Corinan
kyytiin. Risteily kulkee osittain Merenkurkun
maailmanperintösaariston halki ja
risteilemme kapeiden salmien kautta ja
ohitamme saarilla ja luodoilla olevia idyllisiä
kesämökkejä.
Maankohoamisesta johtuen Merenkurkun
maisema on maailman nuorinta. Maisema
on jatkuvassa muutoksessa: uusia kiviä
nousee merestä ja ne yhdistyvät
mantereeseen ja saariin.

Saavumme seuraavaan kohteeseen, joka on
Suomen pisin silta, 1045 metriä pitkä
Raippaluodon silta.
Lounas sillan kupeessa ravintola Berny´ssä.
Lounaan jälkeen bussi noutaa ryhmän ja
matka jatkuu kiertoajelun merkeissä
Raippaluodossa ja Södra Vallgrundin kylässä.
Ostosmahdollisuus Sommaröhallissa Södra
Vallgrundissa ennen kotiinlähtöä.

Kausi: touko – syyskuu (4.7.-9.8. vakinaisen risteilyaikataulun ulkopuolella)
Kesto: 5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma – la 75 €/hlö (su 86 €/hlö)
Hinta sisältää: risteily, opastus, sisäänpääsy, lounas, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Risteily Vaasan saaristossa
Ennen risteilyä, kävellen lyhyt tutustuminen
uudistuneeseen Sisäsatamaan
ympäristöineen.

Maisema on jatkuvassa muutoksessa:
uusia kiviä nousee merestä ja ne
yhdistyvät mantereeseen ja saariin.

Risteily kapeiden salmien läpi, luodoilla ja
saarilla sijaitsevien idyllisten kesämökkien
ohi.Maankohoamisesta johtuen Merenkurkun
maisema on maailman nuorinta.

Jannen Saluunassa Kuusisaaressa, Vaasan
kauniissa saaristossa, nautimme saluunan
maittavasta lohisopasta, jonka jälkeen
risteilyalus tuo meidät takaisin
Sisäsatamaan.

Kausi: touko – syyskuu, (20.6. – 9.8. vakioristeilyaikataulujen ulkopuolella)
Kesto: 3,5 tuntia
Ryhmän koko: vähintään 20 hlöä
Hinta 2020: ma – la 61 €/hlö (su 70 €/hlö)
Hintaan sisältyy: opastus, risteily, lohisoppalounas, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Historian havinaa kaupunkikiertoajelu
Satama ja Puuvillatehdas tekivät Palosaaresta
työläisten ja merimiesten kaupunginosan. Nyt
se on suurimmaksi osaksi opiskelijoiden
campus-alue, jossa uusi ja vanha kohtaavat.
Vaskiluodon saaressa on satama, hotellI ja
kylpylä ja siellä viihtyvät sekä vaasalaiset että
turistit.

Kausi: vuoden ympäri
Kesto: 2 tuntia
Hinta 2020: ma-la 172 €/opas (su 279 €/opas)
Hintaan sisältyy: opastus, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Vaasan Vankila ja Pyhän Nikolaoksen
Ortodoksinen kirkko ovat osa Vaasan
historiaa.
Vanhassa Vaasassa tutustutaan
historiallisiin paikkoihin alkaen 1200luvulta, mutta matkalla nähdään myös
miten kaupungissa nykyään asutaan.

Purjehdus Merenkurkun
uniikkiin saaristooon!
Purjehtiminen saarien ja luotojen keskellä
keula-aaltoa kuunnellen on todellinen
elämys. Tervetuloa S/Y Branwyn:in kyytiin,
unohda arjen murheet ja suo itsellesi kolmen
tunnin hengähdystauko.
Purjehtiminen on elämys, jota moni meistä
arvostaa suuresti. Saariston ja luonnon
kokeminen purjeveneestä, ilman moottorin
”pörinää” ja hajua, kokeneiden purjehtijoiden
käsissä, luo puitteet ikimuistoiselle
elämykselle.

Vierailtamme emme vaadi aikaisempaa
purjehduskokemusta tai -taitoa.
Miehistömme koostuu kokeneista ja
osaavista purjehtijoista. Täten voimme
tarjota teille turvallisen purjehduksen,
jossa te voitte keskittyä esim.
valokuvaamiseen, seurusteluun ja
luonnosta nauttimiseen.
Köydet irrotamme Vaasan sisäsatamasta
mihin noin kolmen tunnin
purjehduksemme myös päättyy.

Kausi: 17.6-7.8.2020 keskiviikkoisin ja perjantaisin (ei 19.6.2020)
Kesto: 3 tuntia
Ryhmän koko: enintään 10 hlöä
Hinta 2020: 79 €/hlö
Hintaan sisältyy: purjehdus, alkoholittomat juomat, ohjelman välitys ja alv
Varaukset: booking@visitvaasa.fi

Vaasan seutu houkuttelee
kaikilla aisteilla
Täällä sinua ja ryhmääsi odottaa mielenkiintoinen alue,
jossa maa kohtaa meren ja historia tulevaisuuden.
Jos haet ryhmällesi mielenkiintoista ja monipuolista
matkakohdetta on Vaasan seutu erinomainen valinta.
Karun kaunis rannikko, maailmanperintösaaristo,
rehevät jokilaaksot ja lakeudet.
Lisätään tähän yritteliäät ihmiset, vilkas kulttuurielämä
ja hyvät ruokailu- ja ostosmahdollisuudet
niin näistä on hyvä kerätä juuri sinun ryhmällesi
sopiva paketti.

Tervetuloa Vaasan seudulle!

Visit Vaasa / Vaasan seudun Matkailu Oy
Postiosoite PL 1003, 65101 VAASA
Käyntiosoite Rewell Center 2 krs., Ylätori, Vaasa
Puhelin +358 6 325 1145
S-posti visit.vaasa@visitvaasa.fi

