
Ti 11.6. - ke 12.6.2019  yhden yön matka Raumalle ja Poriin

Tiistai 11.6.2019
► Lähtö Ähtäristä tiistaina klo 06.50 (06.50 ABC, 06.55 Koulutie-Oulukuja, 07.00 Linja-
autoasema, 07.10 Meijeritie, 07.15 Pellonpää). Ajellaan Kankaanpäähän Niinisaloon, jossa
nautitaan aamukahvit Sotilaskodissa n. klo 09.00 – 09.45. Jatkamme matkaa Rauman 
kauppatorille keskelle UNESCOn maailmanperintökohdetta vanhaa Raumaa.                        
Aloitamme päivän Pyrstökaffeilla klo 11.30, jotka nautitaan nimensä mukaan seisaaltaan.
Kahvien jälkeen tutustutaan Vanhaan Raumaan opastetulla kävelykierroksella klo 12.00 
alkaen. Kävelykierros kestää n. 1,5 tuntia, jonka aikana kuullaan ainutlaatuisen alueen 
historiasta ja nykypäivästä. Kierroksen aikana voidaan vierailla jossakin sisäkohteessa 
aikataulun puitteissa. Sisäkohde voi olla esim. Pyhän Ristin kirkko, kotimuseo Marela, 
vanha Raatihuone, Merimiehen kotimuseo Kirsti, Pits-Priia Nyplääjät ry:n toimitila.
► Kävelykierroksen jälkeen klo 14.00 lähdetään saaristoristeilylle Kuuskajaskarin loma- ja 
linnakesaarelle, jonne merimatka kestää n. 30 min/suunta. Entiseltä linnakesaarelta löytyy 
paljon katsottavaa, kuten rannikkotykkejä, merivalvontatorneja, juoksuhautoja sekä tietysti 
kaunis luonto. Kuuskajaskariin saavuttuamme n. klo 14.30 nautimme lapskoussilounaan. 
Lapskoussi on raumalaisten perinneruoka, joka on tullut Raumalle merimiesten mukana. 
Herkullisuuden salaisuutena on pitkään kypsennetyt murea lihat, juurekset ja mausteet. 
Lounaan jälkeen tutustutaan saareen oppaan johdolla. Klo 17.00 aloitamme paluumatkan 
mantereelle, jonne saavumme klo 17.30.
► Nautimme vielä klo 18.00 kahvit makena kahvileivän kera kahvila-ravintola Tornissa, 
Rauman vesitornin huipulla. Näköalatasanne on 67 m merenpinnasta ja sieltä on upeat 
näkymät yli koko kaupungin keskustan aina merelle asti. Kahvien jälkeen klo 18.30 
jatkamme matkaa kohti Porin kaupunkia, jossa majoitumme Hotelli Bepopiin. 
Majoittumisen jälkeen klo 20.00 nautimme buffet-illalisen hotellin ravintola Tempossa.

Keskiviikko 12.6.2019
► Keskiviikkoaamuna on aamupala hotellissa. Porin kaupungin kiertoajelu  Poritar-
kaupunkijunalla. Kiertoajelun aikana nautitaan pullakahvit Kirjurinluodolla kahvila 
Viksussa. Kiertoajelun kesto on n. 1,5 h. Toisena Porin kohteena opastettu tutustuminen 
Juseliuksen mauseleumiin.
► Tämän jälkeen lähdemme  Porista kohti  Ikaalista ja nautimme lounaan ravintola 
Teituvalla n. klo 15.00. Lounaan jälkeen käännetään nokka kohti Ähtäriä ja kotimatka voi 
alkaa.

Matkan hinta:          n. 230€/hlö (Vähintään 35 osallistujaa)
Hintaan sisältyy:     bussimatkat
                                kahvi / tee ja täytetty sämpylä ( Niinisalo )

            Rauman kierroksen opastukset, saaristoristeily
            kahvit Vanha Rauma, keittolounas Kuuskajaskari
            iltapäiväkahvit Kahvila-ravintola Tornissa makean kahvileivän kera
            majoitus Hotelli Bepop Pori
            buffet-ruokailu hotelli Bepopin ravintola Tempo
            kiertoajelu Poritar-kaupunkijunalla ja kahvit Kirjurinluodolla Viksussa
            lounas ravintola Teitupa Ikaalinen

Vastuullinen matkanjärjestäjä on EP MATKAT OY.

Sitovat ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä
sihteerillemme Eira Vanhatuvalle

tekstiviestillä (040 596 3851) tai sähköpostilla (eira.vanhatupa(at)gmail.com).
Matkan hinta on 230 €/henkilö, eräpäivä 2.5.2019.
Maksu suoritetaan tilille FI84 4108 0010 4158 94.


