RYHMÄESITE 2019

PARHAAT HETKET
HUIPPURETKET

@visitnaantali #visitnaantali #mysideofnaantali

Kuva: Mika Lahtinen

Mystinen ja aito Naantali kutsuu
Tunnelmallinen vanha kaupunki kujineen ja putiikkeineen on Naantalin sydän. Inspiroiva retki Naantalissa on
tulvillaan lähiruokaa, aitoutta, idylliä, merihenkeä ja mystisen kiehtovia tarinoita.

Luomu- ja lähiruokaretki

Paikallisten makujen ruokamatka Naantaliin
Herkullinen päiväretki Naantalin Rymättylään. Retken aikana tutustutaan
omenakuohuviinin valmistukseen, luomutilan toimintaan sekä hunajatilaan,
jonka erikoisuutena on uhanalaisen mustan mehiläisen tarhaus. Hunajatilalla
mahdollisuus kokeilla hunajakakun kuorimista. Maittava saaristolaislounas
herkutellaan maaseudun rauhassa. Retken kesto noin 6 tuntia.
HINTA

44 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja
ja kuljettaja osallistuvat veloituksetta.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·

Mikolan luomutilan, Tammirauman hunajatilan sekä
Brinkhall Sparkling –omenakuohuviinitehtaan esittely
Saaristolaislounas seisovasta pöydästä Ravintola Pohjakulmassa
Kotiinviemisiksi purkki paikallista hunajaa

Päiväretki Kultarannan puutarhaan ja
Louhisaaren kartanolinnaan

SUOSITTU!

Presidenttien jalanjäljillä
Retken aikana tutustutaan Marsalkka Mannerheimin syntymäkotiin ja
kummitustarinoistaankin tuttuun Louhisaaren kartanolinnaan. Tasavallan
Presidentin kesäasunnon Kultarannan puutarhassa ihastellaan kukkaloistoa
opastetulla kierroksella. Presidentillisen päivän kruunaa herkullinen lounas.
Retken kesto noin 6 tuntia.
HINTA

49 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja
ja kuljettaja osallistuvat veloituksetta.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·
·

Aamukahvit ja suolainen pala
Louhisaaren kartanolinnan sisäänpääsymaksu ja opastettu kierros (n.40 min)
Kultarannan puutarhan opastettu kierros (45 min)
Lounas seisovasta pöydästä

Päivä aurinkokaupungissa

Hurmaava Naantali ja hemmottelevat kylpylän kuohut

Päiväretki kiehtovassa rannikkokaupungissa alkaa Naantalin Kylpylän Cafe
Romasta, jossa nautitaan tervetulokahvit. Paikallinen opas kertoo kahvittelun aikana tarinoita kylpyläkulttuurista, minkä jälkeen Naantalin mielenkiintoiset vaiheet historiasta nykypäivään tulevat tutuiksi kävelyretkellä rantamaisemia pitkin
vanhaan kaupunkiin. Kävelykierros jatkuu kuuluisan Rakkaudenpolun kautta
jylhille maisemakallioille, josta avautuu upea näkymä merelle ja lahden toiselle
puolelle Kultarantaan. Paluumatka keskustan putiikkien kautta Naantalin vanhan kaupungin rantaan herkulliselle lounaalle. Retken kesto noin 5 tuntia.

1. päivä: Upea retki Suomen kesän suosikkikohteeseen! Retken aikana tutustutaan
opastetusti vanhan kaupungin kujiin ja kiehtoviin tarinoihin. Kultarannan puutarhassa opas esittelee kukkaloistoa ja kaunista muotopuutarhaa. Lounas Naantalin
rannan ihastuttavassa miljöössä ennen majoittumista Naantalin Kylpylässä.

Uutta ja vanhaa Naantalia

HINTA

39 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja
ja kuljettaja osallistuvat veloituksetta.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·

Kahvi ja kahvileipä
Opastus (3,5 h)
Lounas Ravintola Merisalissa

Oi ihana Naantali

2. päivä: Aamupalan jälkeen voi nauttia saunan ja allasosaston rentouttavasta tunnelmasta. Mahdollisuus tehdä tilavierailu Mikolan luomutilalle ja Tammirauman
hunajatilalle. Lounas lisämaksusta ennen kotimatkaa. Retken kesto 2 päivää.
HINTA alk.

110 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja ja kuljettaja
osallistuvat veloituksetta. Alkaen hinta su–to lähdöillä esim. 1.6.–20.6.2019 ja
11.8.–31.08.2019.
HINTAAN SISÄLTYY:

·

·
·
·

Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa
ja Kultarannan puutarhassa (2,5 h)
Lounas seisovasta pöydästä
Majoitus Naantalin Kylpylässä kahden henkilön huoneessa sis. aamiaisen
Naantalin Kylpylän sauna- ja allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön

Retken
kesto
2 päivää

Suurenmoinen saaristo
Naantali on maailman kauneimman saariston sydämessä.
Ainutlaatuiset retket raikkaassa meri-ilmassa, lumoavissa maisemissa ja kiehtovissa
saaristokohteissa tuottavat hurjasti energiaa ja muistoja kotiin viemisiksi.

Vanhan ajan höyrylaivaromantiikkaa ryhmille

Saaristoseikkailu ja vanhan Naantalin ihmeet
Päiväretken alkuun nautitaan herkullinen keittolounas Turun Aurajokirannassa.
Retki jatkuu Höyrylaiva s/s Ukkopekalla Airiston aaltojen kautta Loistokarin saarelle ja Herrankukkaron kalatorpparitilalle. Savusaunoistaan tunnetun saaristolaiskohteen esittelykierroksen jälkeen siirrytään ryhmän omalla bussilla vanhan
Naantalin ihmeitä ihastelemaan. Lähtökahvit kruunaavat päivän vanhan kaupungin rannassa. Retken kesto noin 7 tuntia.
HINTA

59 €/hlö

Purjehdusretki ryhmille maailman kauneimpaan saaristoon

Inga-Lill perinnepurjelaivalla Airiston aalloilla
Päiväretken aikana noustaan nostalgisen perinnepurjelaivan Inga-Lillin kannelle. Retkeläiset pääsevät halutessaan osallistumaan purjehtimiseen ja navigointiin miehistön opastuksella. Purjehduksen pituus on räätälöitävissä ryhmän
toiveiden mukaan. Aluksella nautitaan herkullinen lohikeittolounas sekä kahvit.
Päivän päätteeksi tutustutaan opastetusti Naantalin vanhaan kaupunkiin.
Retken kesto noin 5–8 tuntia.
HINTA

59 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja ja kuljettaja
osallistuvat veloituksetta.
Lähtöpäivät 18.5, 22.5, 25.5, 5.6, 14.8, 17.8, 21.8, ja 24.8.

Hinta edellyttää 40 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja
ja kuljettaja osallistuvat veloituksetta.

HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·

Lumoudu merestä

Kolmen päivän ryhmäretki Suomen saaristossa

·
·
·
·
·

Loimusavukalakeitto ravintola Vaakahuoneella
Höyrylaivamatka Turusta Loistokarille sekä edelleen Herrankukkaroon
Esittelykierros Herrankukkarossa
Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa (1 h)
Kahvi/tee ja makea pala

Päiväretki Naantalin saaristoon
Päiväretken aikana tutustutaan Velkuanmaan saaren idylliseen Saaristohotelli
Vaihelaan. Päivän aikana koetaan lossimatkoja, nuuskitaan saaristotuulia ja virkistäydytään tunnin pituisella risteilyllä saaristomaisemissa. Mahdollisuus tutustua
Vaihelan ainutlaatuiseen viinikellariin ennen maittavaa lounasta. Paluumatkalla
Naantaliin nautitaan kahvihetkestä ja täydellisen retkipäivän kruunaa Naantalin
vanhan kaupungin opastettu kävelykierros. Retken kesto noin 8 tuntia.
HINTA

75 €/hlö

HINTAAN SISÄLTYY:

Purjehdus Inga-Lillillä (4–7 tuntia)
Lohikeittolounas sis. kahvi ja leivonnainen
Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa (1 h)

UUTUUS!

Aurinkoinen Naantali & Ahvenanmaan helmet
Koe Naantalin ja Ahvenanmaan parhaat palat unohtumattomalla kesäretkellä.
Retken aikana tutustutaan opastetusti Naantalin vanhaan kaupunkiin,
Kultarannan puutarhaan, Maarianhaminaan, Kastelholman linnaan ja
Bomarsundin linnakkeen raunioihin. Majoitus Naantalissa Kultaranta Resortissa
ja Ahvenanmaalla Maarianhaminan keskustassa. Tämä retki on täynnä makuja
ja elämyksiä. Retken kesto 3 päivää.
HINTA alk.

255 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja ja kuljettaja
ruokailevat veloituksetta. Retki toteutettavissa parhaiten touko-kesäkuussa.

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja
ja kuljettaja osallistuvat veloituksetta.

HINTAAN SISÄLTYY:

HINTAAN SISÄLTYY:
· Majoitukset kahden henkilön jaetuissa huoneissa Kultaranta Resortissa
ja Maarianhaminassa.
· Laivamatka Naantali-Långnäs Finnlinesilla sisältäen ruokailun
· Laivamatka Maarianhamina–Turku Viking Linella kansipaikoin
· Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa (1 h)
· Opastettu kiertoajelu tai kävelykierros Ahvenanmaalla tulopäivänä (2 h).
· Opastettu kiertoajelu sekä Kastelholman linnan ja Bomarsundin linnakkeen
raunioiden opastetun tutustumisen (5 h).
· Kahvi/tee ja Ahvenanmaan pannukakku

·
·
·
·
·

Saaristohotelli Vaihelan esittely
Saaristolaislounas seisovasta pöydästä
Risteily Velkuan lähivesillä (1 h)
Kahvi/tee ja kahvileipä
Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa (1 h)

Retken
kesto
3 päivää

Verrattomia kulttuurinautintoja
Naantalin uniikit tarinat johdattavat aikamatkalle menneisyyteen. Mystinen tunnelma,
idylliset miljööt, taide-elämykset, hauskanpito kesäteatterissa – siinäpä viihdyttävän
retken ainekset.

Koe lauluhetki Naantalin kirkossa

Sisarten laulu –aikamatka luostariaikaan
Unohtumaton aikamatka luostariaikaan johdattaa aistimaan luostarin kaikuja
menneisyydestä. Tämä osittain laulamalla toteutettava elämyskierros on palkittu Authentic Culture Experience -tunnustuksella. Puolitoistatuntinen kierros
koskettaa ja avaa aikaa 600 vuoden takaa. Aikamatkan kruunaa herkullinen
luostariaikaan johdatteleva kolmen ruokalajin Sisarten menu Ravintola
Trapissa. Retken kesto noin 3 tuntia.
HINTA

45 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa. Ei vapaita.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·

Sisarten laulu -teemakierros Naantalin kirkossa (1,5 h)
Kolmen ruokalajin Sisarten menu Ravintola Trapissa

Teatterimatka ryhmille

Teatteria ja hauskanpitoa Turussa ja Naantalissa
Päiväretki alkaa opastetulla kävelykierroksella Turussa, minkä jälkeen matka jatkuu Aurajokirannasta höyrylaivalla ohi Ruissalon pitsihuviloiden. Merimatkan
aikana nautitaan lounas ennen saapumista Naantaliin, jossa opas odottaa
ryhmää vanhan kaupungin laiturilla. Vanha kaupunki esitellään murteen värittämällä hauskalla kävelykierroksella, jonka jälkeen on vapaata aikaa. Illan päättää Naantalin Emma Teatterin kesän 2019 komedia Heideken – turkulaisuuden
ytimessä. Onko turkulaisuus loputon huumorin lähde, jotain pyhää ja pysyvää
vai katoava kansantauti? Retken kesto noin 9 tuntia.
HINTA

90 €/hlö

Hinta edellyttää 30 maksavaa osallistujaa, jolloin matkanjohtaja ja kuljettaja
osallistuvat veloituksetta.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·
·
·

Opastettu kävelykierros Turussa (2 h)
Höyrylaiva Ukkopekalla merimatka Turku-Naantali
Lounas Ukkopekalla
Opastettu kävelykierros Naantalin vanhassa kaupungissa murteella (1 h)
Teatterilippu Emma Teatteriin

Taide-elämys pienryhmille Naantalin idyllissä

Jännittävä uutuuskierros ryhmille

Tämä ainutlaatuinen päiväretki on täydellinen valinta pienryhmälle. Päivän aikana päästään tutustumaan privaatisti Axel Haartmanin taiteilijakotiin, joka on
alkuperäisessä asussaan. Vanhassa kaupungissa sijaitsevassa taidegalleriassa
tutustutaan naantalilaisen taiteilijan töihin kuohuviinilasillisen kera.

Louhisaaren kartanolinnaa ovat aikoinaan asuttaneet Flemingien ja
Mannerheimin mahtisuvut. Upean kartanokohteen synkkään historiaan ja
kiehtoviin ihmiskohtaloihin tutustutaan fiktiivisellä Louhisaaren kummituskierroksella. Opas esittelee mystisen herraskartanon erilaista historiaa sekä tarinoita, joita ei peruskierroksella kuulla. Silmät kannattaa pitää auki, sillä muutama kummituskin saattaa kierroksella esiintyä. Kummituskahvit tai kummituspäivällinen
nautitaan kartanolinnan läheisyydessä. Retken kesto noin 2–3 tuntia.

Casa Haartman -taiteilijakoti ja
vanhan kaupungin taidegalleria

HINTA

25 €/hlö

Hinta edellyttää 10–15 maksavaa osallistujaa. Ei vapaita.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·

Casa Haartman -taiteilijakodin opastettu esittely (noin 1 h)
Taiteilijagallerian esittely (noin 1 h)
Kuohuviinilasillinen

Louhisaaren kummituskierros

HINTA

33 €/hlö

Hinta edellyttää 25 maksavaa osallistujaa. Ei vapaita.
HINTAAN SISÄLTYY:

·
·
·
·

Louhisaaren kartanolinnan opastettu kummituskierros privaatisti ryhmälle
(noin 40 min)
Louhisaaren kartanolinnan sisäänpääsymaksu
Kahvi/tee ja kummitusleivos Louhisaaren Kartanon kahvilassa
Lisämaksusta: Kysy tarjousta kummituspäivälliselle.

Innostavaa ja energisoivaa
Tervetuloa porukalla Naantaliin ottamaan oiva irtiotto arjesta. Virkistysretket,
kokoukset oheisohjelmineen, työhyvinvointipäivät – suurenmoisia tunnelmia
ja ikimuistoisia hetkiä.
Aktiviteettiesimerkkejä 10–20 henkilön ryhmille

Golf:
·
·
·

Aurinkogolf: Lajikokeilu noin 2 tuntia, sauna ja lounas alk. 35 €/hlö
Aurinkogolf: Golf demo noin 4 tuntia, sauna ja lounas alk. 55 €/hlö
Kultaranta Resort: tutustuminen lajiin noin 1,5 tuntia, yksityissauna
ja keittolounas alk. 170 €/ryhmä ja 55 €/hlö.

Pyöräily:
·
·

Päiväretki pyöräillen Merimaskuun alk. 35 €/hlö arkisin sisältäen
pyörävuokran päiväksi, reittikartan ja saaristolaispöydän
Ravintola Rantamakasiinissa
2 päivän pyöräretki saaristoon alk. 140 €/hlö Velkualle sisältäen
pyörävuokran kahdeksi päiväksi, majoitus saaristohotelli Vaihelassa
kahden hengen huoneissa, aamiainen ja päivällinen
(alkuruoka tai jälkiruoka ja pääruoka)

Muita aktiviteetteja:
·
·
·
·
·

Melonta
Jousiammunta
Pyörävuokraus
Pakohuonepelit
Luontokohteet

Henkilökohtainen assistenttisi
Koska meillä on kaikki kontaktit, sinä tarvitset vain yhden: Visit Naantali auttaa
sinua kaikissa järjestelyissä. Kerro meille mitä haluat, niin me järjestämme.

Visit Naantali
Nunnakatu 2, 21100 Naantali
p. 02 435 9800, info@visitnaantali.com
www.visitnaantali.com
Esitteen matkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Visit Naantali / Naantalin Matkailu Oy. Visit Naantali noudattaa yleisiä valmismatkaehtoja sekä
omia lisä- ja erityisehtoja. Ehdot ovat nähtävissä osoitteessa www.visitnaantali.com.
Esitteessä ilmoitetut hinnat ovat voimassa arkisin, ei aattoina eikä juhlapyhinä. Opastushinnat suomenkielellä toteutettuina.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

