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1.		 Keisarit ja me

Porvoolla on ollut jo keskiajalta lähtien kiehtova paikkansa Suomen historiassa, kun kaupungissamme ovat vierailleet niin Ruotsin vallan ajan kuninkaat
kuin Venäjän keisarit autonomian aikana. Kävelykierroksella vanhassa kaupungissa kuulemme mm. Kustaa III:n värikkäästä seurueesta ja Aleksanteri
I:n keisarillisista lupauksista.

LÄHDETÄÄN RETKELLE
Tässä esitteessä on valmiita ohjelmaehdotuksia
ryhmille pääasiassa Itä-Uudenmaan kohteisiin.

Nautimme maukkaan lounaan viihtyisässä ravintolassa jonka jälkeen vierailemme ”Porvoon linnassa”. Vuonna 1760 rakennettu historiaa uhkuva
Porvoon ensimmäinen kivitalo antaa pienryhmille ainutlaatuisen historiallisen
elämyksen. Nautimme lasillisen kuohuvaa ja suolaisen sekä makean pikkupurtavan kuunnellessamme esitystä. Historiaa esitellään Ruotsin kuninkaiden, Venäjän Tsaarin Aleksanterin I ja Rockin kuninkaan Remun hengessä.

Esimerkkejä ohjelmapaketeista: Aitoja makuja
– retki lähiruuan juurelle, Jouluinen Porvoo,
Porvoo perinteisesti, Esteetön Porvoo,
Runebergin Porvoo, Vanha Porvoo ja
laivamatkan romantiikkaa, Keisarit ja me,
Edelfeltin jalanjäljillä, Kartanomatka, Kädentaitoa Loviisassa, Loviisan kodit ja puutarhat,
Loviisa tutuksi, Vehreä kulttuuritie…

Vierailun jälkeen meillä on aikaa tutustua vanhan kaupungin liikkeisiin ja
päivän päätteeksi nautimme iltapäiväkahvit Tee- ja kahvihuone Helmessä.
Kesto:
Hinta:

Lisää ohjelmaehdotuksia löydätte kotisivuiltamme. Räätälöimme mielellämme ohjelmia juuri teidän toiveidenne mukaisesti.

Toteutus:

Ruokapaikka Hanna Maria
Porvoo Line
Ristorante Rosso
Brunberg
Haikon Kartano
Friendship Cruises
Varustamo Oy J.L. Runeberg
Saaristolinja
Budget Hotel EasyStay
Porvoon Paahtimo
Malmgård
Rutumin Kartano
Helsinki East
Ulrikanhovi
Tee- ja Kahvihuone Helmi, Kappeli
Loviisa
Eija’s Garden
Strömforsin Klubi
Bongan linna
Matkaehdot
Kaj Forsblom Oy Ab
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UUSI!

noin 6,5 tuntia
alkaen 56 €/henkilö (hinta on laskettu 20
hengen ryhmälle), sis. alv.
Porvoon Linna-vierailuun maks 15 hlöä
kerralla.
ma–la ympäri vuoden

PUUTA JA TARHAA
Porvoon kaupungin japanilainen
puutarha ja kärhöpuutarha.
Kauneutta ja rauhaa – Eija's garden.
Historiallinen Fredrikan puutarha.
Sekä monet yksityiset puutarhat.
Puutarhamatkat www.porvootours.fi

60-paikkainen tilausravintola juhlille,
kokouksille ja muille tapahtumille.

Maukasta kotiruokaa
reiluina annoksina

2. Runebergin Porvoo
Tule mukaan kiinnostavalle retkelle Suomen kansallisrunoilija
Johan Ludvig Runebergin kaupunkiin, Porvooseen!

OPASTUKSET, TEEMAT JA
DRAAMAT

Päivä alkaa opastetulla kävelykierroksella, jonka aikana
saamme kuulla Runebergin elämästä Porvoossa, jossa hän
asui perheensä kanssa 40 vuotta kuolemaansa asti 1877.

Porvoon, Loviisan ja Sipoon matkailuoppaiden
välitys on Porvoo Toursin perustoimintoja.
Oppaat ovat Suomen Opasliitto ry:n auktorisoimia matkailuoppaita. Perinteisten opastusten lisäksi vaihtoehtoina ovat monenlaiset
teema- ja draamaopastukset. Opastuksia on
saatavana 11 eri kielellä.

Kierroksen jälkeen nautimme buffetlounasta ruokapaikka
Hanna-Mariassa vanhassa kaupungissa. Lounaan jälkeen
meillä on ostosaikaa idyllisessä Vanhassa Porvoossa. Vierailemme myös J.L. Runebergin kodissa jossa museon opas
kertoo runoilijaperheen elämästä. Museokaupasta voi ostaa
mukaan esim. Fredrika Runebergin reseptikirjan. Iltapäivän
päätteeksi nautimme kahvia ja historiallisen Runebergintortun Café Cabriolessa .

Porvoo Tours Oy on Kilpailu- ja kuluttajavirastossa rekisteröity matkanjärjestäjä 9097/08/MjMv ja Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) jäsen.
Olemme erikoistuneet ryhmien palvelemiseen. Toimistomme tietää
”kaiken” Porvoon seudusta ja Itä-Uudenmaan kohteista.
Suunnittelemme myös matkoja ja retkiä muualle kotimaahan, sekä mm.
Baltian maihin ja Ruotsiin.

Kesto:		noin 4 tuntia
Hinta:		ma–la alkaen 47 €/henkilö,
su alkaen 48,50 €/henkilö, sis. alv.
Toteutus:		touko–syyskuu päivittäin,
muina aikoina ke–su.

Välikatu 6, 06100 Porvoo, puh. 0207 189 616
www.hanna-maria.fi

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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Tervetuloa nauttimaan.
Kätevästi keskustan tuntumassa sijaitsevan ravintola
Rosson ruokalistalta löytyy varmasti jokaiselle jotain.

3.		 Jouluinen Porvoo
Porvoon vanha kaupunki on idyllinen joulukaupunki, jonne ei tarvitse rakentaa jouluisia
kulisseja, vaan kaikki on valmiina joulun
odotukseen.

Lapsiperheiden iloksi ravintolasta löytyy leikkinurkka ja lapsille oma ruokalista.
Tervetuloa nauttimaan niin arkena kun juhlassa, vaikka isommallakin porukalla!

Ohjelma alkaa jouluaiheisella opastuksella vanhassa kaupungissa kävellen. Opas kertoo mm.
entisajan jouluvalmisteluista, ruokatavoista
ja joulunvietosta. Lounaan nautimme esim.
ruokapaikka Hanna-Mariassa. Lounaan jälkeen teemme ostoksia jouluisessa Vanhassa
Porvoossa. Iltapäiväkahvit juomme joko Teeja Kahvihuone Helmessä tai Porvoon Paahtimossa, jonka jälkeen lähdemme kotimatkalle.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:

noin 5,5 tuntia
ma–la alkaen 40 €/henkilö
sis. alv.
marraskuu–joulukuu

rosso.fi

Missä Rosso, siellä Italia.
Rosso Porvoo, Lundinkatu 2.
Ma-to 11-21, pe-la 11-22, su 12-21

(kesän aukioloajat löydät kätevästi osoitteesta: raflaamo.fi)

4.		 Aitoja makuja – retki
		 lähiruoan juurelle
Puhdas ja lähellä tuotettu ruoka on kaikille mieleinen. ItäUudellamaalla on runsaasti lähituottajia ja – tiloja, ja matkan
aikana vierailemme muutamassa.
Opas tule mukaan Porvoosta ja ensimmäinen kohteemme on
Pikku Puutarha Robbe’s Lapinjärvellä. Puutarha on erikoistunut salaattiversoihin ja erilaisiin yrtteihin. Vierailun aikana
kerrotaan edelläkävijäpuutarhan toiminnasta ja saamme
mukaamme myös kassillisen yrttejä ja salaattia.
Rutumin kartanossa nautimme maukkaasta lounaasta ja
kuulemme kartanon mielenkiintoisesta historiasta.
Malmgårdin kartanopuoti on seuraava kohteemme ja siellä
voimme ostaa mm. luomuviljatuotteita, öljyjä, viinietikoita,
mausteita ja tilan panimon juomia. Jatkamme Bosgårdin
luomutilalle missä kasvatetaan charolais-lihakarjaa ja tilakaupassa myydään tilan lihatuotteita.
Päivän kruunaa iltapäiväkahvit viihtyisässä kahvilassa Porvoossa. Kahvituksen jälkeen on aikaa vierailla Brunbergin
myymälässä ja tehdä ostoksia Porvoon vanhan kaupungin
putiikeissa.
Kotimatkalla voi poiketa biodynaamisella maatilalla Majvikissa ostamassa esim. perunaa, vihanneksia, viljaa ja juureksia.
Matkalle kannattaa ottaa mukaan kylmälaukut.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

noin 8,5 tuntia
ma-la alkaen 76 €/hlö sis. alv.
toukokuu–syyskuu.

5.		Kartanomatka

UUSI!

Matka alkaa Porvoosta, josta lähdemme kartano-oppaamme
kanssa Moision Kartanoon Elimäelle. Leivoskahvien jälkeen
ihailemme kartanon taidenäyttelyä, hienoa antiikkisisustusta
ja tutustumme kartanon mielenkiintoiseen historiaan.
Jatkamme Rutumin Kartanoon. 1700-luvulta peräisin
olevassa kartanossa nautimme lounaasta ja kuulemme
talon historiasta sekä sen yhteyksistä kuvanveistäjä Ville
Vallgreniin.
Jatkamme matkaa Malmgårdin linnaan. Opastetun linnakierroksen jälkeen meillä on aikaa ostaa tilan ekologisia
tuotteita Kartanopuodista. Matkamme jatkuu kohti Porvoota
ja oppaamme jää Porvooseen. Päivän päätteeksi vierailemme Haikon Kartanossa, missä nautimme iltapäiväkahvit
historiikin kera.
Kesto:		noin 8 tuntia
Hinta:		ma–la 86 €/henkilö, sis. alv,
ilman kartano-opasta 72,50 €/henkilö,
sis. alv.
Toteutus:		ohjelma voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2.5.–30.9. välisenä aikana ma–la.
Muina aikoina Malmgård korvataan
toisella kohteella.

PIENIÄ LAHJOJA KOTIIN!
Porvoo Tours voi järjestää ryhmälle muistoksi
lahjat paikallisilta tuottajilta, esim. Paahtimon
kahvia, Brunbergin makeisia, Malmgårdin olutta,
Hommanäsin hilloja jne.

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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6. Porvoo & Loviisa
Kahden päivän retki

Hyvää Porvoon Mitalla.

Välikadun myymälämme palvelee
ark. 10–18, la 9–16, su 10–16
Välikatu 4, Porvoo
 019 548 4235
Tehtaanmyymälämme palvelee
ark. 9–17, la 9–15
Teollisuustie 19, Porvoo
 019 548 4224

Aloitamme päivän Porvoossa opastetulla vierailulla J.L.
Runebergin kodissa. Vierailun jälkeen kaupunkiopas vie
meidät kiertoajelulle ja/tai kävelykierrokselle vanhaan kaupunkiin. Lounasta nautimme ruokapaikka Hanna-Mariassa.
Ostosaikaa on vanhassa kaupungissa. Matkamme jatkuu
Haikon Kartanoon. Kartanossa nautimme iltapäiväkahvista
ja kuulemme myös kartanon historiasta. Majoitumme Spahotellin mukaviin huoneisiin ja meillä on myös aikaa nauttia
Spa-hotellin altaista sekä kuntosalista. Syömme päivällisen
Kartanoravintolassa.
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kohti Malmgårdin
linnaa, jonka pitkät perinteet ulottuvat aina 1600-luvulle
asti. Nykyinen päärakennus on 1880-luvulta. Opastetun
linnakierroksen jälkeen meille esitellään myös panimo. Malmgårdin kartanopuodista voimme ostaa esim. tilan ekologisia
tuotteita. Matkamme jatkuu Loviisaan ja syömme maukkaan
lounaan viihtyisässä ravintolassa. Teemme myös opastetun
kiertoajelun Loviisassa ja lopuksi vierailemme Bongan linnassa, taiteilija Riitta Nelimarkan upeassa galleriassa.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:

8. Ei se määränpää, vaan se matka
Porvoon mukavimmat risteilyt FriendShip Cruisesin ms
Suvi-Tuulella.
Porvoosta liikennöivä 70 matkustajan risteilyalus Suvi-Tuuli
tarjoaa mukavat, valoisat tilat ja ihanan aurinkokannen risteilyille, ruokailuille ja nautiskeluun sekä ryhmähengen
kohottamiseen.
Aluksen täysillä alkoholioikeuksilla varustetussa kahvilassa
voi 46 henkilöä ruokailla samanaikaisesti nauttien esimerkiksi
antoisasta kalapöydästämme.
Järjestämme opastukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Kuulutusten välissä on myös aikaa nauttia saaristoelämyksestä ja hyvästä seurasta. Näe Haikon kartano, tai vaikka
Kilpilahden jalostamo mereltä päin.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:

Nauti mukavasta, kiireettömästä ajasta
valoisalla, tilavalla risteilyaluksella Porvoon
kuvankauniissa saaristossa. Suvi-Tuulella on
tunnelmallinen kahvila täysillä alkoholioikeuksilla, suojaisa aurinkokansi ja wc. Järjestämme
aikataulutettuja risteilyjä kesäkuusta elokuuhun,
sekä tilausristeilyjä toukokuusta syyskuuhuun.
Varaa ajoissa!

kaksi vuorokautta
alkaen 213 €/henkilö, sis. alv.
touko–syyskuu

www.brunberg.

Perinteikäs m/s J.L. Runeberg tuo meidät Porvooseen kauniin saariston halki. Maisemia ihaillessa maistuu lohikeitto
ja saaristolaisleipä. Opas odottaa meitä satamassa, josta
lähdemme hänen kanssaan kävelykierrokselle Vanhaan
Porvooseen. Opastuksen jälkeen on vapaa-aikaa, jolloin
on mahdollisuus tehdä ostoksia tai tutustua omatoimisesti
Holmin taloon, Vanhaan raatihuoneeseen tai Nukke- ja
lelumuseoon. Nautimme iltapäiväkahvit Tee- ja Kahvihuone
Helmessä. Paluu Helsinkiin tilausajobussilla.

Toteutus:

7. Kartanolounas tai kahvihetki
historiallisessa Haikon Kartanossa
Haikon Kartanon kiehtova historia alkaa jo 1300-luvulta.
Vaikka omistajat ovat vaihtuneet ja rakennukset palaneet, on
uusi entistä komeampi rakennus aina noussut tälle luonnon
kauniille paikalle. Nauti kahvihetkestä tai herkullisesta lounaasta
kartanomiljöössä ja samalla kuulet tarinaa Haikon mielenkiintoisesta historiasta ja nykypäivästä.
Päiväpaketti:
Hinta:		 leivoskahvit + historiikki 21 €/henkilö, sis. alv.
lounas ja historiikki 49 €/henkilö, sis. alv.
Voimassa:		 vähintään 10:lle, ma–su 2020

noin 7,5 tuntia
ma–la alkaen 69 €/henkilö,
su alkaen 72 €/henkilö,
sis. alv.
Hintaan sisältyy myös laiva- ja bussimatka.
voidaan toteuttaa m/s J.L. Runebergin
aikataulun mukaisina kulkupäivinä
(touko–syyskuu).

HELSINKI • PORVOO • LOVIISA
RETKET, VIRKISTYSPÄIVÄT, JUHLAT...
Kaiken kokoisille ryhmille - myös tilausristeilyt!

Saar isto

eilylle!
t
s
ri

10.		 Porvoo perinteisesti
Vanha Porvoo viehättää aina. Tutustumme Porvoon vanhaan
kaupunkiin opastetulla kävelykierroksella. Kierroksen aikana
käymme myös Holmin talossa ja Vanhassa raatihuoneessa. Opastuksen päätyttyä siirrymme maittavalle lounaalle
Ruokapaikka Hanna-Mariaan. Lounaan jälkeen vierailemme
kansallisrunoilija J.L. Runebergin kodissa, jossa museon opas
kertoo runoilijaperheen elämästä. Iltapäivällä on aikaa tehdä
ostoksia vanhan kaupungin liikkeissä. Lopuksi nautimme
iltapäiväkahvit Tee- ja Kahvihuone Helmessä.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

Aikataulut ja lisätiedot:
info@friendshipcruises.fi
puh. 046 951 1869
www.friendshipcruises.fi

9. Vanhan Porvoon ja
laivamatkan romantiikkaa

Kesto:
Hinta:

6

pituudesta riippuen esimerkiksi 2 tuntia
esim. 28 €/hlö sis. alv
tilausristeilykautemme toukokuu–syysku
aikatauluristeilymme kesäkuu–elokuu.
Kysy myös edullisista ruokailuvaihtoehdoistamme.

Porvoon mukavimmat risteilyt
FriendShip Cruisesin
ms Suvi-Tuulella

6 tuntia
ma–la alkaen 58 €/henkilö,
su alkaen 60 €/henkilö, sis. alv.
ympäri vuoden, syys–huhtikuu ke–su.

Varustamo OY J.L. Runeberg
runeberg@msjlruneberg.fi
019 524 3331
www.msjlruneberg.fi

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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Valitse näistä!

12.		 Saaristoristeily ja grillipiknik
		 Mäntysaaressa ryhmille

TEEMAOPASTUKSET
PORVOOSSA mm.

OTAKI
KAIKTI
IR

Tilaa !
s
opastu

Patsaiden paljastuksia
Kuninkaat ja tsaarit
Edelfeltin jalanjäljillä
Naiskohtaloita
Runebergin aikaan
Vehreä Porvoo
Näsinmäen tarinoita
Porvoon Valtiopäivät 1809
Wanhan Ajan joulu
Salakuljetuksen aikaa
Kirjailijaelämää Porvoossa
Puukaupungin arkkitehtuuria

DRAAMAOPASTUKSET
PORVOOSSA mm.
Kauppiaan rouva 1700-luvulta
Lehtorin leski
Vanhassa Porvoossa eläneet piiat

Noin 3 tunnin saariretkielämys Sandra D -laivalla sisältää
vajaan parintunnin risteilyn saaristossa, rantautumisen
kauniille Mäntysaarelle jossa tehdään tulet ja grillataan makkarat ja keitetään oikeat nokipannukahvit. Grillimakkara,
patonki ja korvapuusti kuuluvat tarjoiluun. Lapsille mehua
jos kahvi tai tee ei maistu. Mäntysaaressa on hyvä laituri ja
sopiva maasto myös pyörätuolilla liikkujalle.

11.		 Esteetön Porvoo
Tämä retki soveltuu liikuntarajoitteisille ryhmille. Retkemme
alkaa opastetulla vierailulla Noarkin pienoismallimaailmassa.
Noark on ainutlaatuinen koko Suomessa ja siellä on nähtävissä pienoismalleja mm. Vanhasta Porvoosta, Viipurin
linnasta, erilaisista kulkuneuvoista sekä fantasiamaailmasta.
Matkamme jatkuu kohti Brunbergin tehtaanmyymälää, josta
voi ostaa makeita tuliaisia.
Lounasta nautimme Ravintola Verstaassa Taidetehtaalla.
Tutustumme myös kansallisrunoilija J.L. Runebergin kotiin ja
teemme opastetun kiertoajelun, jonka aikana opas kertoo
Porvoon historiasta sekä nykypäivästä. Iltapäivän päätteeksi
on kahvihetki Haikon Kartanossa, jossa kuulemme myös
kartanon historiikin.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:

noin 7 tuntia
kesä-elokuussa alkaen 58 €/henkilö,
syys-toukokuussa alkaen 63 €/henkilö,
sis. alv.
touko–syyskuu ma–pe,
muina aikoina ke–pe

TUNNELMAA JA TARINOITA
PORVOON SAARISTOSSA!
m/s SANDRA D
88 matkustajaa
45 pöytäpaikkaa

Koululaisretket
Koululaisryhmille löytyy omia ohjelmapaketteja ja mielenkiintoisia kohteita.
Kiinnostaisiko esimerkiksi:
Viikinkiseikkailu Linnamäellä
Brunbergin makeistehdas
Noarkin pienoismallimaailma
Kotieläinpuisto
Saaristoelämykset
Vanhan kaupungin suunnistus
Jokiristeily
Satukaupunki
Runebergin koti
Kujat
Luontoretket

TEEMA- JA
DRAAMAOPASTUKSET
LOVIISASSA
Madame Anna-Margareta Clayhills
Kylvettäjätär
Sibelius
Venäläinen Loviisa
Strömforsin ruukki
Svartholma

Katso lisää: www.porvootours.fi
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

Tulkaapa kokemaan seurallinen ja kannustava retki
Porvoon kauniiseen saaristoon. Hyvän opastuksen ja
huolenpidon luoma tunnelma säilyy muistoissanne
aina. Viihdytte nauttien hyvästä ohjelmasta ja herkullisesta ateriasta saaristolaiseen tapaan. Tarjolla on
myös useita teemaristeilyitä:
• Yritys- ja perheristeilyitä Porvoon saaristoon
• Silakkakekkerit saarinuotiolla
• Aito saaristolaisateria laivalla tai perinteisellä
kalastajatilalla.
• Runebergin kiven tarina
• Teemaristeily asiakkaan valinnan mukaan

ja monta muuta mielenkiintoista, hyvin opastettua
ohjelmaa. Aikataulut kotisivuillamme.
Pyytäkää tarjous - ja tunnelmat alkavat avautua!

Saaristolinja Ky

puh. (019) 523 1350, 0400 840 001, posti@saaristolinja.com

www.saaristolinja.com

Toteuttaja:
Kesto:
Ryhmäkoko:
Hinta:

Saaristolinja
noin 3 tuntia
yli 20 aikuista
hinta 35 € aikuisilta ja
20 € lapsilta 4–12 vuotta.

13.		 Kahvi- tai lounasristeily
		ryhmille
Risteily upealla, perinteikkäällä Sandra D -laivalla Porvoon
satamasta porvoolaisen merenkulun merkkipaikoille, kesto
1,5 tai 2 tuntia.
Elävä opastus jonka mielenkiinnosta vastaa kipparin
40-vuotinen Porvoon saariston ja sen historian tuntemus.
Menneisyyttä ja nykypäivää, mm. Nesteen jalostamo ja Suomen vilkkain öljysatama, J.L. Runebergin ja Albert Edelfeltin
kesämaisemat, Porvoon kehitykselle niin merkitykselliset
Haikon Kartano ja Hamarin kylä jonka maisemissa aikanaan
toimi kuuluisa Eklöfin Höyrysaha ja rakennettiin purjelaivoja
rannikon tiheäsyisestä mäntypuusta. Hyvä katsaus Porvoon
merelliseen olemukseen.
Toteuttaja:
Saaristolinja
Kesto ja hinta: 1,5 tuntia ja hinta 510 €
Ryhmäkoko: max 65 hlöä
Muuta:
risteilyllä on tarjolla valintanne mukaan
kahvia/teetä muhkean korvapuustin kera
hintaan á 6 € tai aito saaristolainen
lohisoppa tykötarpeineen, hinta á 15,50€.
Kahvi- tai lohisopparisteilyn kestoksi
suosittelemme 2 tuntia, hinta 680 €.

14.		 Edelfeltin jalanjäljillä

UUSI!

Lähtekäämme tutustumaan taiteilija Albert Edelfeltin elämään Porvooseen!
Päivä alkaa kävelykierroksella Vanhassa Porvoossa, Edelfeltin
jalanjäljillä. Käymme katsomassa maisemia, joita rakastettu
taiteilijamme on ikuistanut teoksissaan. Vierailemme Vanhan
raatihuoneen taideosastolla, jossa tutustumme Edelfeltin
tuotantoon. Vapaa-aikaa vanhassa kaupungissa.
Seuraavaksi matka jatkuu kohti Haikon Kartanoa, jossa
syömme lounaan ja kuulemme kartanon historiikin sekä
tutustumme näytteillä oleviin Edelfeltin teoksiin. Päivän
päätteeksi käymme vielä Albert Edelfeltin ateljeemuseossa
ja Villa Albertissa.
Kesto:		Noin 6 tuntia
Hinta:		ma–la alkaen 75 €/henkilö,
su 76 alkaen €/henkilö,
sis. alv.
Toteutus:		toukokuu–elokuu.

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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16.		 Vehreä kulttuuritie
Aloitamme päivän Loviisassa tutustumalla kaupungin mielenkiintoiseen historiaan opastetulla kierroksella. Tutustumme myös Komendantin puutarhaan. Jatkamme Elimäelle,
Moision Kartanoon. Ihailemme kartanon taidetta, hienoa
antiikkisisustusta ja tutustumme kartanon mielenkiintoiseen
historiaan. Nautimme myös herkkupöytälounaan kartanossa.
Ohjelman lopuksi lähdemme kohti Mustilan Arboretumia.
Tutustumme puistoon opastetulla kierroksella. Kierroksen
päätteeksi juomme iltapäiväkahvit Puistokahvilassa. Voimme
myös ostaa mukaan esim. taimia, siemeniä, puutarhakirjallisuutta ja muistoesineitä.
Kesto:		noin 6,5 tuntia
Hinta:		ma–la alkaen 60 €/henkilö,
		su alkaen 63 €/hlö, sis. alv.
Toteutus:
toukokuu–elokuu

Tiedustelut ja varaukset:
Marja ja Kari Hirvonen
Hasselblattintie 5, 07800 Lapinjärvi
Puh. 040 523 6865, 040 539 6352
marja.hirvonen@rutuminkartano.fi
www.rutuminkartano.fi

MERELLE
Itä-Uusimaa on aina ollut perinteisen
veneen- ja laivanrakennuksen keskus.
Tutustu helmiimme:
jahti Alexandra Porvoossa ja
pakettijahti Österstjernan Loviisassa

15.		 Loviisa–Kotka

17.		 Loviisa tutuksi

Aloitamme päivän tutustumalla Loviisan kaupunkiin opastetulla kävely- ja/tai bussikierroksella ja kuulemme merel
lisen kaupungin mielenkiintoisesta historiasta. Opastuksen
jälkeen tutustumme taiteilija Riitta Nelimarkan värikkäisiin
teoksiin Bongan linnassa. Lounasta nautimme historiallisessa 1800-luvun ravintola Loviisan Kappelissa. Aleksanteri III
valtakaudella täyteen loistoonsa rakennettu Kappeli palveli
silloisen Loviisan Kylpylän vieraita tarjoten avoverannallaan
paikan rentoutua punssin ja terveysvesien parissa.

Tutustuminen professori, taiteilija Riitta Nelimarkan teoksiin
Bongan linnassa antaa värikkään ja virkistävän alun päivällemme. Esillä on yli kaksisataa taiteilijan töitä. Mahdollisuus
ostaa riemukasta grafiikkaa, taidekirjoja ja kortteja galleriamyymälästä.

Lounaan jälkeen suuntaamme kohti Kotkaa ja vierailemme
Merikeskus Vellamossa. Merikeskus Vellamo on herättänyt
sekä kansallista että kansainvälistä huomiota museonäyttelyillään ja palkitulla arkkitehtuurillaan. Opastetun kierroksen
jälkeen meillä on myös omaa aikaa tutustua Vellamoon ja
mm. tehdä ostoksia museokaupassa. Nautimme iltapäiväkahvit ennen kotiinlähtöä.
Kesto:
Hinta:
Toteutus:
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

noin 6,5 tuntia
ma–la alkaen 67,50 €/henkilö, sis. alv.
parhaiten toukokuu–syyskuu

Maukas lounas nautitaan viihtyisässä ravintolassa. Lounaan
jälkeen tutustumme Loviisaan opastetulla kiertoajelulla ja
näemme ainakin kirkon, Raatihuoneen, Suolatorin ja Laivasillan aluetta. Oppaan johdolla tutustumme myös Komendantin taloon. Perusnäyttelyssä on esillä mm. kustavilaisia
huonekaluja, hopea- ja tinaesineitä sekä kaupungin merelliseen historiaan liittyviä esineitä. Näyttelyssä voi tutustua
myös Jean Sibeliuksen elämään kesäisessä Loviisassa sekä
Loviisan aikaan kylpyläkaupunkina.
Ohjelman lopuksi nautimme iltapäiväkahvit historiallisessa
Ravintola Loviisan Kappelissa.
Kesto:		5 tuntia
Hinta:		ma–la alkaen 47 €/henkilö, sis. alv.
Toteutus:		ympäri vuoden

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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Avoimet puutarhat

SIPOO
PORVOO
LAPINJÄRVI
LOVIISA
RUOTSINPYHTÄÄ

www.helsinkieast.fi

18.		 Loviisan kodit ja puutarhat

19.		 Kädentaitoa Loviisassa

Loviisa on vehreä puutarhakaupunki, jossa historiallisten puutalokorttelien aitojen taakse kätkeytyy viehättäviä pihoja. Kierroksella tutustumme oppaan kanssa yksityiseen kotiin ja/tai yksityisten kotien puutarhoihin. Lisäksi tutustumme linnoituspuistoihin, kuten
Komendantin puutarhaan sekä Rosenin ja Ungernin
alueeseen. Puutarhoissa ja kujilla kuulemme puutarhan
hoidosta ja puutarhakaupungin elämästä. Kierroksen aikana
nautimme maistuvan lounaan. Lopuksi suuntaamme Ruotsinpyhtäällä sijaitsevaan elämyspuutarhaan Eija´s gardeniin,
jossa juomme myös iltapäiväkahvit.

Ensimmäiseksi tutustumme Strömforsin Ruukkiin. Opastetulla kierroksella kuulemme ruukin historiasta ja nykypäivästä.
Meillä on myös vapaa-aikaa tutustua käsityöläispajoihin
ja tehdä ostoksia. Maukas lounas nautitaan Strömforsin
Klubilla.

Kesto:
Hinta:
Toteutus:

kohteista riippuen 5–7,5 tuntia
ma–la alkaen 56 €/henkilö,
su alkaen 60 €/henkilö,
sis. alv.
touko–syyskuu

Kalenterissa 2020
Avoimet puutarhat Loviisassa
7.6., 5.7. ja 2.8.
Rootsinpyhtää
Bluegrass & Rendezvous
5.–7.6.

Matkamme jatkuu Loviisaan. Tutustumme Bongan linnaan,
taiteilija Riitta Nelimarkan upeaan galleriaan Loviisassa. Siellä
meitä odottaa huikea värien ja muotojen maailma. Esillä
on yli kaksisataa taiteilijan työtä. Galleriamyymälästä voi
ostaa mm. riemukasta grafiikkaa, piirustuksia, taidekirjoja
ja kortteja. Näyttelyn jälkeen tutustumme Loviisaan opastetulla kävely- ja/tai bussikierroksella ja kuulemme merellisen
kaupungin mielenkiintoisesta historiasta. Iltapäiväkahvit
nautimme Ravintola Loviisan Kappelissa.

Ruukinmyllyn kesäteatteri
20.6.–18.7.
Kuningas saapuu
Loviisaan 4.–5.7.
Small Ships’ Race
-venefestivaali
18.7.
Kymijokipäivä
Strömforsin ruukissa
8.8.

Kesto:		6 tuntia
Hinta:		ma–la alkaen 54 €/henkilö,
su 55 alkaen €/henkilö,
sis. alv.
Toteutus:		päivittäin, toukokuun puoliväli–elokuu.

Loviisan Wanhat Talot
29.–30.8.

Loviisa – pieni kaupunki, suuria elämyksiä
Suomen paras pikkukaupunki Loviisa on Suomenlahden rannalla vain tunnin
matkan päässä Helsingistä. Jätä kiire taaksesi ja tule visiitille – valloittavat
yksityiskodit kutsuvat kylään tapahtumissa ja ryhmiä kestitään tilauksesta
ympäri vuoden.
Tutustu lähi- ja luomuruoan tuotantoon Malmgårdin tai Labbyn kartanoissa.
Kulje Jean Sibeliuksen kannoilla ja suuntaa Myllyharjun laulureitille tai
poikkea Pikkuväen poluille. Anna paikallisten herkkujen hurmata makuaistisi
ravintoloissa. Loviisan historia herää eloon opastetulla kierroksella.
Astu menneen ajan tunnelmaan Strömforsin ruukissa
ja osta tuliaiset käsityöläispajoista. Päästä mieli
kuvituksesi lentoon Riitta Nelimarkan taiteen
keskellä Bongan linnassa.
creative peak

Loviisan Sibeliuspäivät
3.–6.9.
Loviisan Joulu
5.–6.12. & 12.–13.12.

Golfaa ja kalastele Rönnäsissä tai purjehdi
Loviisanlahdella pakettijahti Österstjernanilla.
Meriretki Loviisan Laivasillalta Svartholman
linnoitussaareen kruunaa kesän. Koe jännittävä
kierros sotilaiden, vankien ja
a
pe
tive
crea

k

ITÄUUSMAALAINEN MATKAILUVERKOSTO

Kuhlefeltinkatu 35, 07940 LOVIISA | p. 044 9865 841
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Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

Johanna Holvikallio

Kaupungin museo

Ryhmäkoot
20–60 henkeä.

creative peak

• Maukasta kotiruokaa
noutopöydästä
• Kahvitukset
• Kokoukset ja juhlat
• Kurssi- ja työpajatilat
• Majoitus

Pepe Kallioinen

Bonga. Riitta Nelimarkka

matkailijoiden saarella!

Loviisan matkailutoimisto
Mariankatu 12 A
07900 Loviisa
puh. 040 555 3387
info@loviisa.fi
Lue lisää: www.visitloviisa.fi
www.facebook.com/visitloviisa

1800-luvun torimiljöö • Vanha kaupunki ja historiallinen alakaupunki • Laivasilta ja Suolatori • 1700-luvun
maalinnakkeet • Svartholman merilinnoitus • Strömforsin ruukki • Malmgårdin kartanolinna • Labbyn kartano
• Loviisan kaupungin museo • Rönnäsin saaristomuseo ja vapaa-ajan keskus •Bongan linna

Tiedustelut ja varaukset – Info och reserveringar:

ELÄMYSPUUTARHA
PUUTARHAMYYMÄLÄ
1,5 hehtaaria puutarhaa
keväästä syksyyn!

Porvoo Tours Oy
Adlercreutzinkatu 17, 06100 Porvoo
puh. 019 574 2200, porvootours@porvootours.fi
Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16

www.porvootours.fi

KuVi 9097/08/MjMv

RYHMILLE OPASTETUT KIERROKSET JA LUENNOT

Tiedustelut, tarjoukset ja varaukset:
Eija Keckman 040 505 0824, email: eija@eijasgarden.ﬁ
Elimäentie 74, 07960 Ahvenkoski, Loviisa
Katso lisää: eijasgarden.ﬁ

Esitteen kuvat: Birgitta Palmqvist, Pamela Westerlund, Marika Kangaskolkka, Niina Häggblom,
matkailuyrittäjät, Porvoon kaupunki, Loviisan kaupunki, Janne Skinnarla, Pepe Kallioinen, istock
Kirjapaino tt-Urex, joulukuu 2019

Ryhmämatkojen matkaehdot (matkat ilman majoitusta)
Ryhmämatkapakettien hinnat sisältävät:
• Suomen- tai ruotsinkieliset opastukset, sisäänpääsymaksut, mainitut ruokailut, kahvitukset ja muut tarjoilut,
mainitut ohjelmapalvelut ja arvonlisäveron.
• Hinnat eivät sisällä linja-autokuljetusta, ellei erikseen mainita.
• Hinnat on laskettu vähintään 25 hengen ryhmille. Tätä pienemmille tai suuremmille ryhmille hinnoittelemme
paketit erikseen. Kuljettaja ja ryhmänjohtaja ilmaiseksi jos vähintään 25 maksavaa osallistujaa.
• Hinnat ovat voimassa vuonna 2020.
• Matkan jälkeen lähetetään yksi lasku, joka sisältää kaikki ohjelmaan sisältyvät palvelut.

Art & Design
Tutustuminen professori, taiteilija Riitta Nelimarkan ja Jaakko Seeckin kunnostamaan
yli satavuotiaaseen patriisilinnaan ja sen museo-galleriaan keskellä Loviisaa.
Bongan linnassa yhdistyy mykistävällä tavalla vanha patriisitalo-miljöö ja taiteilijan
inspiroivat, valloittavan väri-iloiset teokset.
Esillä on yli kaksisataa Nelimarkan työtä neljänkymmenen vuoden ajalta mm. uusia
maalauksia, fotomontaaseja, villapystejä, lasitöitä, villareliefejä, värigrafiikkaa ja videoita
vuosilta 2014–2019.
Täällä käytyäsi et ole enää entisesi! Hymyilet enemmän.

14

• Laskutus tapahtuu ennalta vahvistetun osallistujamäärän mukaan.
• Peruutusehdot: jos matka peruutetaan:
Avoinna yleisölle heinä-elokuu lauantait ja sunnuntait
klo 13–16
Bonga on avoinna tilauksesta,
varaukset 0400 729 421, toimisto 0500 461 925
bonga@bonga.fi, www.nelimarkka.com
facebook.com/riitta.nelimarkka.9
Linnankuja, 07900 Loviisa – kirkon vieressä.

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi

- viimeistään 14 vrk ennen matkaa – ei peruutuskuluja,
- 13–7 vrk ennen matkaa – peruutuskulut 50 % matkan hinnasta,
- 6–0 vrk ennen matkaa – peruutuskulut 100 % matkan hinnasta.
• Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.
Majoitukselliset ryhmämatkat
• Tarkemmat peruutusehdot ilmoitetaan matkavarauksen yhteydessä.

Varaukset & tiedustelut: Porvoo Tours 019 574 2200, Loviisa Tours 019 574 2223, porvootours@porvootours.fi, www.porvootours.fi
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Varaa heti!
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lom.fi
www.kajforsb

Tee ekoteko
TILAA FORSBLOMIN BUSSI

VALMIITA MATKOJA 2020

UNA
ALVEL
LISÄP
ÄT
AEVÄ
MATK

Meidän kyydissä pääset
helposti tapahtumiin
Tutustu meidän valmiisiin matkoihin. Meidän kyydissä
pääset helposti teatteriin, kesäretkelle tai perhematkalle,
shoppailemaan Tallinnaan tai osallistumaan kiinnostavalle
ulkomaanmatkalle.
Seuraa matkavalikoimaamme! Päivitämme matkatarjontaamme jatkuvasti kotisivullamme ja Facebookissa, voit
myös tilata uutiskirjeemme!
Katso matkat ja päivämäärät netistä
www.kajforsblom.fi

BUSSIMME

Tilaa meiltä ensiluokkainen matka nykyaikaisilla busseillamme.
Meidän ammattitaitoinen myyntihenkilökunta avustaa
sinut matkan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Räätälöimme
toiveesi mukaisen matkapaketin sekä kotimaan- tai ulkomaan
matkoihin, ja ammattitaitoiset ja kielitaitoiset kuljettajamme
takaavat turvallisen ja mukavan matkan.

Jos arvostat laadukkaita, turvallisia ja moderneja
busseja, niin meillä on kattava tarjonta erikokoisia
busseja. Tarjoamme kuljetusta 16-paikkaisesta pikkubussista 59-paikkaiseen bussiin.
Bussimme vakiovarustuksiin kuuluu mm.

Lähde kanssamme matkaan turvallisilla ja hyvin
varustetuilla busseillamme!

• turvavyö
• alkolukko
• mikrofoni

• DVD-soitin
• 230V sähköpistokkeet

”Matka onnistui erittäin hyvin. Kuski oli ajoissa, avulias ja ammattimainen,
bussi oli siisti. Matkat sujuivat kaiken kaikkiaan erinomaisesti.”

KUINKA PALJON BUSSIMATKASI
KUORMITTAA LUONTOA?
Ympäristö ja puhdas luonto on meille tärkeä, sen takia
yli 90 % meidän busseista täyttää jo Euro 5 ja 6 -vaatimukset.
Näillä päästönormeilla vähennämme huomattavasti autojemme hiukkas-, hiilimonoksidi- ja typpioksidipäästöjä.

Olemme pitkän perinteen omaava porvoolainen
perheyritys joka on erikoistunut laadukkaaseen
tilausajoliikenteeseen. Kuljettajamme ovat
ammattitaitoisia, palvelualttiita ja kielitaitoisia,
joten takaamme mukavan ja turvallisen matkan.

Taksipalvelut

• ilmastointi
• jääkaappi
• WC

Turvalliset ja taloudelliset kuljetukset
Uudet vähäpäästöiset bussit

Palvelukielet:

Busseissa moderni varustelutaso

”Kuljettajat ovat todella ammattitaitoisia ja
ystävällisiä. Asiakaspalvelu toimii hyvin
myös sähköpostitse. Olemme olleet todella
tyytyväisiä ja valitsemme jatkossakin teidät!”

Tilaa

Kuusipaikkainen
tilataksi

Parkkelit
Typpioksidi
Hiilimonoksidi

EURO 1
1992

EURO 2
1996

EURO 3
2000

EURO 4
2005

EURO 5
2008

Taksi varataan
etukäteen
puh. 019 524 3993
ark. 8.30–16.30
EURO 6
2013

Onnistuu. Tarjoamme mahdollisuuden käyttää
työmatkaa mahdollisimman tehokkaasti.
Tutustu 30-paikkaiseen kokousbussiimme:
Bussissa on monitorit ja 230V sähköpistokkeet.
Tilaa etukäteen aamiaisen, lounaan tai
iltapäiväkahvit.

TIETOA MEISTÄ

Tilausbusseja 16–59 henkilölle

TURVALLISTA MATKAA!

KOKOUS BUSSISSA

TAKSI

Oy Kaj Forsblom Ab
Asiakaspalvelu arkisin klo 8.30–16.30
puh. 019 524 3993, info@kajforsblom.fi
www.kajforsblom.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjämme Porvoo Tours.

