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Stadsrundtur och Finlands längsta bro
Guidad rundtur i Vasa genom stadens
centrum med kasernområdet från 1860-talet
och besök i Ortodoxa kyrkan.
 
Hamnen och bomullsfabriken gjorde Brändö
till sjömännens och arbetarnas stadsdel, idag
är den till stor del ett campus för studerande,
där gammalt och nytt möts.
 
I Gamla Vasa bekantar vi oss med Vasas
historia och vackra Korsholms kyrka. 
Byggnaden, ritades av Carl Fredrik Adelcrantz,
och byggdes 1776-1786 och huset räknas
som en av de bästa representanterna för den
gustavianska stilen i Finland och var
ursprungligen hovrättsbyggnad.
 
 
 
 

Lunch på restaurang Strampen i Inre hamnen
innan turen fortsätter till Finlands längsta bro,
Replotbron och över bron till Replot sidan.
Besök i Världsarvsporten, infocentret för
Kvarkens världsarvsskärgård. 
 
Eftermiddagskaffe på restaurang Berny´s vid
Replotbron.
 

Säsong: året om
Längd: 5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 personer
Pris 2020: må-lö 47 €/person (sö 58 €/person)
I priset ingår: guidning, lunch, kaffe & winerbröd, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



En hälsning från rymden
Efter en kort tur genom centrala Vasa kör vi
ut på Finlands vackraste meteoritkrater
Söderfjärden, som idag är ett bördigt stort
åkerområde och under höstarna även en
viktig rastplats för tusentals tranor.
 
I Meteorian får vi genom film och utställning
bekanta oss med Söderfjärdens 520 miljoner
år långa historia från meteorit-nedslag till
dagens jordbruks och Natura 2000 -område.
 
Turen fortsätter till andra sidan av kratern
och Stundars, som är ett stort museum och
ett levande kulturcentrum i Solf.
 

 Här finns ett sextiotal byggnader flyttade
från byar i Korsholm och trakten kring Vasa.
Husen är inredda för att skildra sekelskiftet
1900. På backkrönet ståtar bondgården
omgiven av bodar, fähus, loft och
bagarstuga. De enkla backstugorna och
verkstäderna utgör en kontrast till bondens
relativa välstånd.
 
Vi gör en guidad vandring på området och
dricker kaffe i Cirkas butik & Café.

Säsong: maj–september
Längd: 5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 pers.
Pris 2020: må-lö 42,50 €/person (sö 54 €/person)
I priset ingår: guidning, inträden, kaffe och bulle, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



Skärgårdens guldkorn
Efter en kort stadsrundtur åker vi mot
skärgården och kör över Finlands längsta bro.
Vi bekantar oss med Replot by samt besöker
den originella träkyrkan från 1781. 
 
På 1840-talet fick kyrkan sin altaruppsats och
predikstol från Sankta Maria kyrkan i Gamla
Vasa, vilka därmed räddades från branden i
Vasa 1852.
 
Turen går vidare till byn Södra Vallgrund där vi
besöker Sommaröhallen.

Här säljer nästan 80 hantverkare från
skärgården och fastlandet sina hantverk. 
I hallen säljs även fiskinläggningar, hembakat,
blommor, böcker m.m. 
 
Turen tar oss även till Sommarösund, som en
gång var en skyddad genomfartsled för
sjöfarare, men idag till följd av landhöjningen
en idyllisk, men grund vik.
 
Lunch på Restaurang Bernys vid Replotbron.

Säsong: maj-september
Längd: 5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 personer
Pris 2020: må-lö 36 €/person (sö 47,50 €/pers)
I priset ingår: guidning, lunch, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



Gruppbesök på Strömsö

Det är möjligt att göra gruppbesök på Strömsö, sådana tider då arbetet med olika
TV-inspelningar så tillåter. Besök i byggnaderna lyckas bäst efter klockan 17 på
vardagar eller på veckoslut och görs alltid under ledning av en guide. Parken
runtom villan kan man besöka på egen hand. 

Säsong: året om (då TV-inspelningarna så tillåter)
Längd: 1 timme
Gruppens storlek: max storlek ca. 20 personer/guide
Pris 2020: må-lö 146 €/ca 20 personer (söndagar 227 €)
I priset ingår: guidning, inträde i byggnaderna, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi

Öppna guidningar på Strömsö ordnas 2-30.7.2020 tisdagar och torsdagar kl. 17-18.30 samt
lördagar 14-15.30. Pris: 7€/person, barn u. 12 år fritt inträde.
Skall bokas senast ett dygn på förhand, läs mer: www.vasa.fi/oppen-guidning-stromso

Strömsö är känt som inspelningsplats för det populära finlandssvenska TV-programmet Strömsö,
ett Lifestyleprogram som handlar om saker som man gör hemma eller på sin fritid. Strömsö är
även namnet på den byggnad där programmet spelas in. Byggnaden, byggd på 1850-talet, är
vackert belägen i en park och på området finns de olika projekt som tillverkats i TV-programmet.
 



Världsarvet uppifrån
Vi åker från Vasa mot skärgården och kör över
Finlands längsta bro, Replotbron och gör ett besök vid
Världsarvsporten. En del av skärgården här är Finlands
enda naturarv på UNESCOs lista över världsarv.
 
Färden fortsätter till Svedjehamn där vi bekantar oss
med området och med Bodbacka gamla hamn samt
besöker utkikstornet Saltkaret, med magnifik utsikt
över den unika moränskärgården som är ett bevis på
istidens enorma kraft i Kvarken (promenad ca 3,5
kilometer).
 
Sopplunch på Café Salteriet som finns i ett gammalt
fisksalteri.

Säsong: maj – september
Längd: 5,5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 personer
Pris 2020: må-lö 41 €/person (sö 54 €/person)
I priset ingår: guidning, inträde, lunch, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



Floating Sauna är bastuflotte på 6 x 10
meter och dess hemmahamn är Sandö i
Vasa.
 
Njut av avkopplande bastubad samtidigt som
flotten glider fram i Vasas vackra skärgård,
genom smala sund och förbi holmar med 
idylliska sommarstugor.
 

Bastubad ombord på 
Floating Sauna

Efter bastubadandet äter ni lunch på
Restaurang Strampen som ligger
naturskönt belägen alldeles nere vid havet.   
Restaurangen är en av Finlands äldsta
paviljonger med över 150 år på nacken.

Säsong: maj-september
Längd: 4,5 timmar
Gruppens storlek: 12 personer
Pris 2020: 70,50 €/person (må-to)
I priset ingår: hyra av flotten, kryssning, handdukar, lunch, förmedlingsavgift och moms 
Bokningar: booking@visitvaasa.fi 



I Inre hamnen i Vasa stiger vi ombord på
M/S Corina. Kryssningen går genom en del
av Kvarkens världsarvsområde och vi
kryssar genom smala sund och passerar
skär och öar med idylliska sommarstugor. 
 
På grund av landhöjningen är Kvarkens
skärgård ett av de yngsta landskapen i
världen. Landskapet är i ständig förändring:
nya stenar stiger upp ur havet och öar växer
ihop med fastlandet.

Kryssning till Kvarkens
världsarvsskärgård

Slutmålet för vår kryssning är Finlands längsta
bro, den 1045 meter långa Replotbron.
 
Vi äter lunch på restaurang Berny´s vid
brofästet. Bussen möter gruppen och vi åker på
en rundtur i Replot och Södra Vallgrund. 
 
Besök i Sommaröhallen i Södra Vallgrund före vi
med buss återvänder till Vasa.
 

Säsong: maj – september (4.7 – 9.8 utanför de regelbundna kryssningstiderna)
Längd: 5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 personer
Pris 2020: må-lö 75 €/person (sö 86 €/person)
I priset ingår: kryssning, guidning, lunch, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



Kryssning i Vasa skärgård
Innan kryssningen en kort guidad vandring
vid den förnyade Inre hamnen med
omgivningar. 
 
Kryssning med M/S Tiira genom smala sund
och förbi skär och öar med idylliska
sommarstugor. 
 
På grund av landhöjningen är Kvarkens
skärgård ett av de yngsta landskapen i
världen.

Landskapet är i ständig förändring: nya
stenar stiger upp ur havet och öar växer
ihop med fastlandet.
 
På Jannes Saloon som finns på Granskär i
Vasas vackra skärgård, äter vi deras läckra
laxsoppa, innan kryssningsbåten tar oss
tillbaka till Inre hamnen.

Säsong: maj – september, (20.6 – 9.8 utanför de regelbundna kryssningstiderna)
Längd: 3,5 timmar
Gruppens storlek: minst 20 personer
Pris 2020: må-lö 61 €/person (sö 70 €/person)
I priset ingår: guidning, kryssning, lunch, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi
 



Historiens vingslag -
stadsrundtur

Hamnen och bomullsfabriken gjorde Brändö
till sjömännens och arbetarnas stadsdel, idag
är den till stor del ett campus för studerande,
där gammalt och nytt möts.
 
På ön Vasklot, med hamnar, hotell och
äventyrsbad och -park trivs såväl vasabor som
turister.

Vasa fängelse och Sankt Nikolaus
Ortodoxa kyrka är en del av Vasas historia.
 
I Gamla Vasa bekantar vi oss med
historiska platser ända från 1200-talet
men ser även hur boendet ser ut idag.

Säsong: året om
Längd: 2 timmar
Pris 2020: må-lö 172 €/guide (sö 279 €/guide) 
I priset ingår: guidning, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi



Seglats i Kvarkens unika
skärgård

Segling i Vasas unika skärgård är helt
underbart. Att till ljudet av bogsvallet på vår
exklusiva yacht stäva fram mellan kobbar och
skär är en sann upplevelse. Välkommen
ombord på S/Y Branwyn, glöm vardagens jäkt
och unna dig tre timmar av lyx.
 
Att segla är en mycket uppskattad upplevelse
som de flesta tycker om. Att uppleva
skärgården och naturen från en segelbåt, utan
störande motorljud, i vana seglares trygga
händer, bäddar för upplevelser ni sent
kommer glömma.

Gästerna behöver inte ha tidigare
seglingserfarenhet eller -kunskap. Vår
besättning består av erfarna och kunniga
seglare, och därför kan vi erbjuda er en trygg
seglats där ni kan koncentrera er på att
fotografera, umgås och njuta av färden.
 
Vi kastar loss från Inre hamnen i Vasa, dit vi
även återvänder efter den ca 3 timmar långa
seglatsen.

Säsong: 17.6-7.8.2020 onsdagar och fredagar (ej 19.6.2020)
Längd: 3 timmar
Gruppens storlek: max. 10 personer
Pris 2020:  79 €/person
I priset ingår: seglingen, alkoholfria drycker, förmedlingsavgift och moms
Bokningar: booking@visitvaasa.fi 



Om du söker ett intressant och mångsidigt 
resmål eller mötestjänster åt din grupp är

Vasaregionen ett utmärkt val. 
Regionen erbjuder karg, vacker kust,

världsarvsskärgård, grönskande älvdalar 
och slätter. Lägg till företagsamma människor 
ett rikt kulturliv och bra shoppingmöjligheter 

och det blir lätt att skräddarsy ett 
paket som passar just din grupp.

Vasaregionen berör alla sinnen
Här väntar dig och din grupp en spännande trakt
där land möter hav och historia möter framtid.

Välkommen till Vasaregionen!

Visit Vasa / Vasaregionens Turism Ab
Postadress Pb 1003, 65101 VASA

Besöksadress Rewell Center 2 vån., Vasa
Telefon +358 6 325 1145

E-post visit.vaasa@visitvaasa.fi

www.visitvasa.fi


