
 

SAARISTON RENGASTIE  

    
Saariston rengastien varrelta löytyvät upeat maisemat, historialliset kirkot ja nähtävyydet, idylliset kylät sekä 
saariston herkut ja käsityöt. Lumoava meri, sisäsaariston vehmas kauneus, ulkosaarten 
karu, rikkumaton rauha sekä seudun värikäs historia ja kulttuuri tarjoavat mielenkiintoisia tutustumiskohteita. 
 
Alustava matkaohjelma: 
 
Tiistai 
 Lähtö aamulla Tampereen linja-autoasemalta. Matkalla kohti Paraista pidetään kahvitauko. 
 Paraisilla teemme kiertoajelun ja vierailemme vaikuttavan kalkkikivilouhoksen näköalapaikalla. 
 Kalkkikiven louhinta on alkanut Paraisilla jo 1300-luvulla ja vielä nykyisinkin tästä Suomen 
 suurimmasta avokalkkilouhoksesta saadaan kalkkia. 
 Lauttamatka Lillmälö – Prostik kestää noin vartin, josta jatkamme Nauvoon ja tutustumme Nauvon 
 keskiaikaiseen kirkkoon ja Åke Sundvallin muistonäyttelyyn, jossa on esillä laivojen pienoismalleja 
 ja meriaiheisia tauluja. Lounas päivän aikana. Majoittuminen Nauvossa.  
  
 ESIMERKKIHOTELLINA HOTELLI STRANDBO, NAUVO 

    
 Aito saaristolaishotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Nauvon satamassa. Hotellissa on 36 
 huonetta ja 3-4 huoneisto, kaksi saunaa sekä kokoustiloja. Ravintola Strandkrogenissa 

on tilava terassi ja 50 hengen sali. 
  
Keskiviikko 
 Aamiaisen jälkeen ajamme lautalla Nauvon edustalla sijaitsevaan Seilin saareen. 
 Kävelykierroksella oppaamme kertoo saaren historiasta leprasairaalasta merentutkimuskeskukseksi. 
 Seilin saaren historia on synkkä. 1600-luvulta lähtien saareen karkotettiin leprapotilaat, mielisairaat 
 sekä suuri joukko täysin terveitä, yhteiskuntaan sopeutumattomia ihmisiä. Seilin saarelle joutuvan 
 kohtalo oli sinetöity – jokaisella Seiliin menijällä täytyi olla arkkulaudat mukanaan. 1700-luvun 
 lopussa Seilin leprasairaala muutettiin mielisairaalaksi, jossa hoitokeinot olivat rajuja. Sairaala 
 suljettiin vuonna 1962. Nykyään luonnonkauniilla saarella toimii Turun yliopiston 
 merentutkimuslaitos. Paluu lautalla Nauvoon, josta rengastie jatkuu Korppoon saarelle ja edelleen 
 lautalla Houtskariin. Matkalla saamme ihastella saaristomaisemia ja venevajoja. Houtskärissä 
 tutustumme kirkonkylän saaristomuseoon ja kauniiseen puukirkkoon. Yhteysaluksella ajamme 
 Suomen pienimpään kuntaan Iniöön, jossa on saaria ja luotoja yli 1000 ja rantaviivaakin yli 700 km. 
 Iniö on ollut itsenäinen kunta jo vuodesta 1865. Yhteysalus M/S Auroralla siirrymme Iniöstä 
 Kustaviin. Lounas päivän aikana. Majoittuminen. 
 
 ESIMERKKINÄ KUSTAVIN LOOTHOLMA 

    
 Majoittuminen lomahuoneistoissa (4-6 henkilöä/huoneisto) tai saunatuvissa (4-6 hlöä/tupa). 
 majoituspaikoissa on keittiöt, saunat, tv, wifi.   

  
Torstai 
 Ajo aamiaiselle läheiseen aamiaispaikkaan, jonka jälkeen tutustutaan Kustaviin ja vieraillaan 

Savipajalla. Kustavin Savipaja on jo 30 vuoden ajan valmistanut koko tuotantonsa täysin käsityönä. 
Kustavista ajamme Naantaliin, jossa kohteena on Kultarannan puutarhaan. Kaunis 
muotopuutarha on yksi Naantalin päänähtävyyksistä. Siellä ihailemme kaunista kukkaloistoa, 



 

suihkulähteitä ja paviljonkeja. Teemme opastetun 45 minuutin kierroksen. Sen jälkeen ajamme 
vielä Naantalin vanhaan kaupunkiin, jossa nautimme lounaan ja teemme kävelykierroksen.  

 Ajomatka takaisin kohti Tamperetta. Matkanvarrella pidetään kahvitauko. 
 
 
Hinta-arvio: min 25 lähtijää 
 n. 495 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa 
  
Hintaan sisältyy: 

- bussimatkat ohjelman mukaan 
- lauttamatkat saaristossa 
- kahden yön majoitus  
- aamiainen hotellissa/kahvilassa 
- kahdet pullakahvit 
- kolme lounasta  
- opastettu kierros Naantalin Kultarannassa ja lyhyt opastus vanhassa kaupungissa 
- saaristolaisoppaan palvelut saaristossa 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- muut ruokailut 
- matkavakuutus ** suositellaan ** 

 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Matkan toteutuminen edellyttävät minimilähtijämäärää. Matka edellyttää normaalia 
liikuntakykyä. 
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