ÖRÖN RYHMÄMATKAT
Saaristomeren uutuuskohde Örö lumoaa kävijän värikkäällä historialla ja
uniikilla luonnolla. Örön historiasta tsaarinaikaisena rannikkolinnakkeena
muistuttavat mm. 12 ja 6 tuuman kasarmialueet sekä järeät tykit. Mukulakiviteillä astellessasi pääset kirjaimellisesti kulkemaan läpi saaren historian.

Ryhmämatka Öröhön – esimerkki
•
•
•
•
•

Lähtö Kasnäsistä – Matkalle kahvitus sekä pientä suolaista tai makeaa.
Lounas Örön 12’’ ravintolassa tai Kasnäsissa, ryhmän toiveiden ja ohjelman mukaan.
– Lounaspöydästä löytyy jokaiselle jotakin. Huomioimme myös erityisruokavaliot.
Opastettu saarikierros – Tutustu saaren uniikkiin luontoon ja vaiherikkaaseen
historiaan oppaan johdolla. Rohkeimmat voivat vierailla myös 12’’ tykillä.
Vapaata aikaa tutustua saareen ja sen palveluihin – Nauti jäätelö satamakahvilassa,
vuokraa polkupyörä tai pulahda mereen. Vierailu saarella 2-5 h ohjelman mukaan.
Paluu Kasnäsiin.

HINTAAN KUULUU:

Alk. 55 €/hlö

•
•
•
•
•

HINNASTO
Ryhmäkoko Hinta / hlö
> 35

55 €

30—34

57 €

25—29

60 €

20—24

64 €

< 20

Kysyy hinta

Merimatkat - Kasnäs—Örö
Opastus saarella, n. 1 ½ h
Lounaspöytä ja kahvi
Kahvitus aluksella
Makea- tai suolainenpala aluksella

Peruutusehdot: Matkan voi perua 1kk ennen maksutta.
Lisäätietoja www.vitharun.fi
Yleistä:

Suosittelemme hyviä kävelykenkiä ja
säänmukaista vaatetusta.

Vaativuus:

Normaali kävelykunto. Maasto on ta
saista ja helppokulkuista. Kuljemme
mukulakivitietä ja lyhyt pätkä niityllä ja
metsäpolulla. Tykkiesittelyssä on
portaita.

sales@vitharun.fi
0400 17 66 84
www.vitharun.fi

Rederi Ab Vitharun
Linnankatu 45
FI-20100 , Turku

SEILIN RYHMÄMATKAT
Seilin punaiset venemajat, lehtomainen luonto ja kauniit pihapiirit yhdessä
tutkimustoiminnan kanssa luovat kokonaisuuden, jonka vertaista ei ole muualla. Seili onkin uteliaan matkailijan ehdoton valinta. Seilin saarella olet
keskellä kauneinta saaristoa. Samalla historialiset rakennukset muistuttavat
kuitenkin saaren hurjasta menneisyydestä. Saaren päärakennuksessa toimii
Ravintola Seili sekä kahvila. Opastetut kierrokset tutustuttavat saaren ainutlaatuisuuteen sekä Turun yliopiton saarella tekemään tutkimukseen.

Ryhmämatka Seiliin – esimerkki
•
•
•
•
•

Lähtö Turusta, Matkalle kahvitus sekä pientä suolaista tai makeaa.
Lounas Ravintola Seilissä – Kattava lounaspöytä. Huomioimme myös erityisruokavaliot.
Opastettu kierros – Tutustu oppaan johdolla saaren luontoon ja tutkimustoimintaan.
Tempaudu satojen vuosien takaisten tarinoiden maailmaan.
Vapaata aikaa tutustua saareen ja sen palveluihin – Nauti kahvilapalveluista, vieraile
näyttelyssä tai levitä piknik kalliolle. Vierailu saarella 2-5 h ohjelman mukaan.
Paluu Turkuun tai Nauvoon.

HINTAAN KUULUU:

Alk. 59 €/hlö

•
•
•
•
•

HINNASTO
Ryhmäkoko Hinta / hlö
> 35

59 €

30—34

62 €

25—29

65 €

20—24

69 €

< 20

Kysyy hinta

Merimatkat - Turku—Seili
Opastus saarella, n. 1 ½ h
Lounaspöytä ja kahvi
Kahvitus aluksella
Makea- tai suolainenpala aluksella

Peruutusehdot: Matkan voi perua 1kk ennen maksutta.
Lisäätietoja www.vitharun.fi
Yleistä:

Suosittelemme hyviä kävelykenkiä ja
säänmukaista vaatetusta.

Vaativuus:

Normaali kävelykunto. Maasto on ta
saista ja helppokulkuista. Kuljemme
hiekateitä ja lyhyt pätkä niityllä ja
metsäpolulla.

sales@vitharun.fi
0400 17 66 84
www.vitharun.fi

Rederi Ab Vitharun
Linnankatu 45
FI-20100 , Turku

