ÖRÖ – SAARISTOMEREN LINNAKESAARI JA VIIKINKIKESKUS ROSALA
25.–26.8.2018
Saaristomeren kansallispuistoon kuuluva Örön saari houkuttelee kävijöitä vuodesta toiseen.
Linnakehistoriansa ansiosta ulkosaariston Örö on yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä. Örö on myös lintubongaajien ja
perhosten paratiisi. Saaren historialliset rakennukset, järeät tykit ja uniikki luonto luovat
täydellisen saaristoidyllin, jossa tänä kesänä myös yövytään muinaistulien viikonlopun
tunnelmissa. Ilta ja yö ulkosaaristossa ovat ikimuistoisia. Paluumatkalla saadaan vielä
tutustua Rosalan Viikinkisaareen.

Matkaohjelma
Lauantai 25.8.
Lähtö klo 09.30 Turun ortodoksisen kirkon luota, Yliopistonkatu 19. Ajo Kasnäsiin, josta lähdetään
aluksella Örön saarelle. Tämän 45 minuuttia kestävän merimatkan aikana saadaan ihailla Hiittisten
saariston kauniita maisemia. Perillä nautitaan lounas Kasarmiravintolassa. Lounaan jälkeen on
ohjelmassa opastettu kiertokävely, jonka aikana kuullaan saaren historiasta sekä ainutlaatuisesta ja
uhanalaisesta luonnosta. Tutustumme myös Obuhov-tykkiin. Majoittuminen viime kesänä
valmistuneeseen Örö hotelliin, entiseen kasarmirakennukseen. Mahdollisuus tutustua saareen
luontopoluilla ja mukulakiviteillä oman mielenkiinnon mukaan. Päivällinen tarjoillaan
Kasarmiravintolassa klo 19.00. Tunnelmalliset muinaistulet syttyvät rannalla klo 21.30.
Sunnuntai 26.8.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä mahdollisuus tutustua saaren eteläkärjen näyttelyyn ja
luontopolkuun matkanjohtajan opastuksella. Huoneen luovutuksen jälkeen lähtee venekuljetus
Rosalan saareen klo 12.30. Ohjelmassa opastettu vierailu Viikinkikeskuksessa. Kolmessa eri
näyttelyrakennuksessa päästään tutustumaan monipuolisesti saariston ja Suomen rauta-ajan
historiaan. Viikinkitalojen vahva tervan tuoksu, hämäryys ja katossa leijuva savu herättävät aistisi,
kun astut ovesta sisään. Kosketat pehmeitä lampaantaljoja, veisteltyjä puupintoja ja karkeita savisia
ruokakulhoja kun tutustut tuhannen vuoden takaiseen kotiin. Opastuksen jälkeen nautitaan maittava
keittolounas Päällikön hallissa.
Paluumatkalle lähdetään klo 16.00. Puolen tunnin venematkan jälkeen saavutaan Kasnäsiin, josta
jatketaan Turkuun. Turkuun saapuminen noin klo 18.30.

Matkan hinta:
jäsenet
257 €
ei-jäsenet
277 €
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 55 €.
Hintaan sisältyy:
- linja-autokuljetukset
- venekuljetukset
- majoitus 2-hengen kadettihuoneissa
- aamiainen, 2 lounasta, 1 illallinen
- rantasaunan käyttö Örössä
- paikallisoppaan palvelut
- matkanjohtajan palvelut
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 2657 913, matkari@lssy.fi
www.lssy.fi/matkari

Matkanjohtaja:
Telle Tuominen
Matkalle mukaan hyvät jalkineet ja säänmukainen vaatetus.

Hotelli Örön uudet ja viihtyisät hotellihuoneet on rakennettu entiseen ja historiallisesti
arvokkaaseen 12’’ kasarmirakennukseen. Hotelli sijaitsee saaren toiminnallisessa keskustassa
ravintolan välittömässä läheisyydessä.
Huonehintaan kuuluu aamiainen ja sauna. Hotellihuoneessa on kaksi yhden hengen vuodetta,
televisio, jääkaappi ja kylpyhuone/wc.

