Ulkosaariston kesäistä kauneutta ja vaikuttavaa historiaa

TURUNMAAN SAARISTON PIENI RENGASTIE JA
VIERAILU SEILIN SAARESSA
ti 11.6.2019 sekä tarvittaessa to 13.6.2019
Suositut saaristoretket jatkuvat reitillä Turku-Naantali-Rymättylä-SeiliNauvo-Parainen. Retkellä pääsemme tutustumaan myös ainutlaatuisen
Seilin saaren mielenkiintoiseen historiaan.
Lähtöpaikka ja -aika: Porin matkakeskus klo 7.00 ja Rauman linja-autoasema klo 7.40
Matkaohjelmaa
Ajamme Porista Rauman kautta Turkuun. Matkalla pidämme kahvitauon. Turusta
mukaamme liittyy monista saaristoretkistä tuttu oppaamme Magnus Sundman.
Retkemme aluksi tutustumme Suomen vanhaan pääkaupunkiin Turkuun. Jatkamme
matkaa Naantaliin, jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen ja jatkamme Rymättylän upeisiin saaristomaisemiin. Rymättylässä meitä odottaa ravintola Pohjankulman
perinteinen saaristolaispöytä herkullisine antimineen.

Laadukkaan lounaan jälkeen jatkamme matkaa
saaristolaislaivalla kohti Seilin saarta. Luonnonkauneudestaan tunnetulla Seilin saarella pääsemme tutustumaan saaren monivaiheiseen ja
värikkääseen historiaan ja nykypäivään.
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Saaristokierroksen päätämme Paraisille, jossa teemme kaupunkikierroksen ja tämän
jälkeen sanomme hyvästit oppaallemme ja lähdemme kotimatkalle. Ajamme Rauman
kautta Poriin, jonne saavumme noin klo 21.30
Retken hinta on 80 €/hlö. Hintaan sisältyy bussi- ja lauttamatkat, monipuolinen saaristolounas Rymättylässä, munkkikahvit Nauvossa, sisäänpääsymaksu Seilin kirkkoon
sekä retkipäivämme oppaan palvelut.
Retken
hintaMäntässä
75 euroa/hlö.
Hinta sisältää: - Bussimatkat - Opastettu
kiertoajo
- Sisäänpääsymaksu
ilmoittautumiset:
Serlachiuksen museoihin - OpastuksetSitovat
museoissa
- Lounas Mäntän Klubilla
Retken hinta 75 euroa/hlö. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 6.5. mennessä
p. 044 5599 591 ja 044 5599 602. Maksut Op-tilille: FI31 57 00 8120 3041 70.

Sitovat ilmoittautumiset to 6.6.2019 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Arja Sjöblom 0445599591, Miikka Sjöblom 0445599602
Maksut Lyttylän Liikenteen tilille:
FI3157008120304170

