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MATKAILU
Turistikohteet ja  

ryhmäpaketit
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SIPOO
LOVIISA
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LÄHDETÄÄN RETKELLE
Tässä esitteessä on valmiita ohjelma ehdotuksia  
ryhmille pääasiassa Itä-Uudenmaan kohteisiin. 

Esimerkkejä ohjelmapaketeista:  
Esteetön  Porvoo, Porvoo perinteisesti,  Jouluinen Porvoo, 
Runebergin Porvoo, Keisarit ja me, Edelfeltin jalan jäljillä, 
Vanhan ajan tunnelmaa, Taide ja  muotoilu, Naapuri-
kaupungit Porvoo & Loviisa, Päiväretki  Sipooseen,  
Pirtu ja panimo Porvoossa, Esteetön Loviisa, Ruukki ja 
värikästä taidetta, Loviisan kodit ja puu tarhat, Loviisa 
tutuksi, Historian havinaa Loviisassa, Verla & Oravalan 
Kartano, Merikaupungit Loviisa & Kotka, Ruukki & 
Mustila. 

Lisää ohjelmaehdotuksia löydätte kotisivuiltamme.  
Räätälöimme mielellämme ohjelmia juuri teidän  
toiveidenne mukaisesti.   
Hotelli Haikon Kartano & Spa 4
Ravintola Fabriken 5 
Ravintola Hanna-Maria 5
Varustamo Oy J.L. Runeberg 6
Brunberg 6
Porvoon Paahtimo 6
Rafael’s Steak House 7
Sannäsin Kartano 7
Helmen Historiakahvilat 7
Ravintola Fryysarinranta 9
Ravintola Salt. 9
Bistro Sinne 10
Royal Line 10
Kokonniemi 11
Rosso / Bacaro Doppio 12
Malmgård 13
Degerby Gille 14
Kronan Bistro & Butik 14
Bongan linna 15
Opas ja ohjelmapalvelu Martjut Ståhls 16
Oravalan Kartano 17
Eija’s Garden 18
Lounasravintola Fellmanni 18
Matkaehdot 19
Kaj Forsblom Oy Ab 20

1. Keisarit ja me

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

Nautimme maukkaan lounaan viihtyisässä ravintolassa  jonka jälkeen vie-
railemme ”Porvoon linnassa”. Vuonna 1760 rakennettu historiaa uhkuva 
Porvoon ensimmäinen kivitalo antaa pienryhmille ainutlaatuisen historiallisen 
elämyksen. Nautimme tervetulomaljan kuunnellessamme esitystä. Historiaa 
esitellään Ruotsin kuninkaiden, Venäjän Tsaarin Aleksanterin I ja Rockin 
kuninkaan Remun hengessä. 

Vierailun jälkeen meillä on aikaa tutustua vanhan kaupungin liikkeisiin ja 
päivän päätteeksi nautimme iltapäiväkahvit Tee- ja Kahvihuone Helmessä. 

Kesto: noin 6,5 tuntia 
Hinta:  alkaen 60 €/henkilö (väh. 20 hlöä), alkaen 63 €/henkilö
 (väh. 15 hlöä), alkaen 67 €/henkilö (väh. 10 hlöä), sis. alv.
 Porvoon Linna-vierailuun maks. 25 hlöä kerralla. 
Toteutus: ympäri vuoden, ma–la

Porvoo Tours Oy on Kilpailu- ja kuluttaja virastossa rekisteröity matkan- 
järjestäjä KKV 9097/08/Mj ja Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) 
jäsen. Olemme erikoistuneet ryhmien palvelemiseen. Henkilökuntamme 
tietää ”kaiken” Porvoon seudusta ja Itä-Uudenmaan kohteista.  
Suunnittelemme myös matkoja ja retkiä muualle kotimaahan, sekä mm. 
Baltian maihin ja Ruotsiin. 

OPASTUKSET, TEEMAT JA 
DRAAMAT
Porvoon, Loviisan ja Sipoon matkailuoppaiden välitys 
on Porvoo Toursin perustoimintoja.  
Oppaat ovat Suomen Opasliitto ry:n auktorisoimia 
matkailu oppaita. Perinteisten opastusten lisäksi 
vaihto ehtoina ovat monenlaiset  teema- ja draama-
opastukset. Opastuksia on saatavana 11 eri kielellä.

2. Runebergin Porvoo 

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

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

Kierroksen jälkeen nautimme buffetlounasta ravintola 
Hanna-Mariassa vanhassa kaupungissa. Lounaan jälkeen 
meillä on ostosaikaa idyllisessä Vanhassa Porvoossa. Vierai-
lemme 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 Runebergin-
tortun Café Cabriolessa.

Kesto: noin 4 tuntia
Hinta: ma–la alkaen 52 €/henkilö, 

su alkaen 54 €/henkilö (väh. 25 hlöä)
 ma–la alkaen 54 €/henkilö, 

su alkaen 56 €/henkilö (väh. 20 hlöä)  
sis. alv.

Toteutus: touko–syyskuu päivittäin,  
muina aikoina ke–su. 

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

3. Porvoo perinteisesti 

Vanha Porvoo viehättää aina. Tutustumme Porvoon vanhaan 
kaupunkiin opastetulla kävelykierroksella. Kierroksen aikana 
käymme myös Holmin talossa ja Vanhassa raatihuonees-
sa. Opastuksen päätyttyä siirrymme maittavalle lounaalle 
ravintola Hanna-Mariaan. Lounaan jälkeen vierailemme 
kansallisrunoilija J.L. Runebergin kodissa, jossa museon opas 
kertoo runoilija perheen elämästä. Iltapäivällä on aikaa tehdä 
ostoksia vanhan kaupungin liikkeissä. Lopuksi nautimme 
iltapäiväkahvit Tee- ja Kahvihuone Helmessä.

Kesto: 6 tuntia
Hinta: ma–la alkaen 68 €/henkilö, 
 su alkaen 70 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 ma–la alkaen 70 €/henkilö, 
 su alkaen 73 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 ma–la alkaen 76 €/henkilö, 
 su alkaen 80 €/henkilö (väh. 15 hlöä), 
 sis. alv.
Toteutus: ympäri vuoden, syys–toukokuu ke–su.
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4. Taide ja muotoilu

Aloitamme päivän vierailemalla uniikissa Gumbo-
strand Konst & Form taidekeskuksessa. Opaste-
tun taidekierroksen jälkeen nautimme maukkaan 
lounaan Bistrossa. Design-myymälässä voimme 
ostaa sisustus- ja designtuotteita ennen kuin 
jatkamme Porvooseen. 

Porvoossa tutustumme oppaan johdolla vanhaan 
kaupunkiin ja kuulemme myös Iris-tehtaasta, 
Saara Hopean lasitöistä, arjen muotoilusta jne. 
Vierailemme myös oppaan johdolla Vanhan 
Raatihuoneen taideosastolla. 

Iltapäiväkahvit nautimme Tee- ja Kahvihuone 
Helmessä. Kahvituksen jälkeen vierailemme 
omin päin esim. Taide tehtaan taidenäyttelyissä 
ja teemme ostoksia esim. Brunbergin makeis-
tehtaan myymälässä ja VAJA Finlandin tehtaan-
myymälässä. 

Kesto: noin 6 tuntia 
Hinta:  alkaen 70 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 alkaen 71 €/henkilö (väh. 20 hlöä),
 sis. alv.
Toteutus:     ympäri vuoden ke–la.

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

60-paikkainen tilausravintola juhlille, 
kokouksille ja muille tapahtumille.

Maukasta kotiruokaaMaukasta kotiruokaa
reiluina annoksinareiluina annoksina

Hotelli Haikon Kartano & Spa · Porvoo · myynti@haikko.fi · www.haikko.fi

Ryhmien päiväpaketit min. 16 hlön ryhmille:
3-ruokalajin kartanolounas ja historiahetki 51,-/hlö

Leivoskahvit ja historiahetki 23,-/hlö

5.  Päiväretki Sipooseen 

Oppaamme odottaa meitä Sipoon Nikkilässä. Aloitamme 
päiväretkemme opastetulla vierailulla Pyhän Sigfridin keski-
aikaisessa kivikirkossa (Sipoon vanha kirkko) ja näemme 
myös Sipoon uusgoottilaisen kirkon. Matkamme jatkuu 
Itäiseen Jokipuistoon, missä tutustumme 1900-luvun alun 
arkkitehtuuriin ja kuulemme myös entisen Nikkilän mieli-
sairaalan historiasta. Tänä päivänä alue toimii yksityisten 
ihmisten asuntoalueena.

Maukkaan lounaan nautimme Ravintola Tilassa. Lounaan 
jälkeen jatkamme opastetulle kiertoajelulle Sipoon maa-
seudulle.

Kierros päättyy Gumbostrandin Konst & Form taidekes-
kukseen. Oppaamme kertoo taidekeskuksen historiasta 
ja tutustumme omatoimisesti taidekeskuksen näyttelyyn. 
Nautimme iltapäiväkahvit makealla kahvileivällä Bistrossa, 
jonka jälkeen meillä on myös aikaa tehdä ostoksia design 
myymälässä.

Kesto: noin 5 tuntia
Hinta: alkaen 51 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 alkaen 54 €/henkilö (väh. 20 hlöä),  
 sis. alv. 
Toteutus: ympäri vuoden, ke–la.
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6. Vanhan ajan tunnelmaa –  
 Laivamatka ja Vanha Porvoo
Perinteikäs m/s J.L. Runeberg tuo meidät Porvooseen kau-
niin 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 Kaj Forsblomin bussilla.

Kesto: noin 7,5 tuntia
Hinta: ma–la alkaen 79 €/henkilö, 
 su alkaen 81 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 ma–la alkaen 83 €/henkilö, 
 su alkaen 85 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 ma–la alkaen 85 €/henkilö, 
 su alkaen 88/henkilö € (väh. 15 hlöä), 
 sis. alv.
 Hintaan sisältyy myös laiva- ja bussimatka.
Toteutus: voidaan toteuttaa m/s J.L. Runebergin
 aikataulun mukaisina kulkupäivinä 
 (touko–syyskuu).

HYVÄÄ PORVOON MITALLA VUODESTA 1871

GOTT MED BORGÅ MÅTT SEDAN 1871

Välikadun myymälämme palvelee 

ark. 10–18, la-su 10–16 

Välikatu 4, Porvoo 

puh. 040 162 1736

Tehtaanmyymälämme palvelee 

ark. 9–17, la 9–15 

Teollisuustie 21 A, Porvoo 

puh. 040 645 6628

www.brunberg.fi

PIENIÄ LAHJOJA KOTIIN!
Porvoo Tours voi järjestää ryhmälle  

muistoksi lahjat paikallisilta tuottajilta, esim. 
Paahtimon kahvia, Brunbergin makeisia, 

Malmgårdin olutta, Hommanäsin hilloja jne. 

 

 

 

 
 

 

7. Naapurikaupungit  
 Porvoo & Loviisa
Tämän päivän aikana tutustumme Porvooseen ja Loviisaan. 

Aloitamme päivän vierailemalla kansallisrunoilija J.L. Rune-
bergin kodissa Porvoossa, jossa museon opas kertoo runoi-
lijaperheen elämästä. 

Vierailun jälkeen tutustumme Vanhaan Porvooseen opaste-
tulla kävelykierroksella. Kierroksen jälkeen meillä on aikaa 
tehdä ostoksia vanhan kaupungin viehättävissä liikkeissä. 

Nautimme maukkaan päivän lounaan esim. Cafe Cabrioles-
sa. Lounaan jälkeen jatkamme Brunbergin makeistehtaan 
myymälään, josta voi ostaa makeita tuliaisia. 

Suuntaamme Loviisaan missä loviisalainen opas on meitä 
vastassa. Oppaan johdolla vierailemme Komendantin talossa 
(Loviisan kaupunginmuseo) ja tutustumme merellisen kau-
pungin historiaan opastetulla kävely- ja /tai bussikierroksella. 
Päivän päätteeksi juomme iltapäiväkahvit historiallisessa 
Loviisan Kappelissa. 

Kesto: 7,5 tuntia
Hinta: alkaen 62 €/henkilö (väh. 25 hlöä),
 alkaen 65 €/henkilö (väh. 20 hlöä),  
 sis. alv.
Toteutus: touko–syyskuu ma–pe, 
 loka–huhtikuu ke–pe.

E Q  Rafaels Steakhouse
Piispankatu 28, Porvoo • www.rafaels.fi

Sannaistentie 540, 07310 Porvoo
      +358 19 54 741
      sales@sannaskartano.fi

C.L. Engelin suunnittelema kartano, jossa kartanoravintola
87 hotellihuonetta
Monipuoliset liikuntatilat, 3 saunaa takkatiloineen sekä uima-allas
Rauhallinen maalaismiljöö Ilolanjoen varrella
Kuntopolku kartanon mailla
Iso pysäköintialue
Mahdollisuuksien Porvoo 10 minuutin päässä

www.sannaskartano.fi

NAUTI KARTANOLOUNAS 
JA KUULE SANNÄSIN VAIHEIKAS HISTORIA!

1837
est.

Hinta 32€/ hlö
Ryhmäkoko väh. 15 hlöä

Ma-la 2022

Sannäsin Kartano
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Valitse näistä!

TEEMAOPASTUKSET 
PORVOOSSA mm.

Kuninkaat ja keisarit

Patsaiden paljastuksia

Edelfeltin jalanjäljillä

Naiskohtaloita

Runebergin aikaan

Vehreä Porvoo

Näsinmäen tarinoita

Porvoon Valtiopäivät 1809

Wanhan Ajan joulu

Salakuljetuksen aikaa

Kirjailijaelämää Porvoossa

Puukaupungin arkkitehtuuria 

Taikoja ja tuomioita

Kuvataidetta ja karamelleja

Siltojen Porvoo

Vanhat talot kertovat

Suolaa ja olkihattuja 
Länsirannan Taidekävely

 
DRAAMAOPASTUKSET

PORVOOSSA mm.

Kummitusopastus Agatan kanssa 

Kauppiaan rouva 1700-luvulta

Lehtorin leski

Vanhassa Porvoossa eläneet piiat

Pirtudraama 

TEEMA- JA DRAAMA- 
OPASTUKSET 

LOVIISASSA mm.  
 

Virginia af Forselles 

Madame Anna-Margareta Clayhills

Kylvettäjätär

Sibelius

Venäläinen Loviisa

Strömforsin ruukki

Svartholma

OTA  
KAIKKI  

IRTI
Tilaa  

opastus! 

 

Koululaisretket
Koululaisryhmille löytyy omia mielenkiintoisia  

ohjelmapaketteja esimerkiksi: 

Mielenkiintoinen Strömforsin Ruukki 
Merikaupunki Loviisa 

Satukaupunki 
Sipoonkorpi ja Vanha Porvoo 

Runeberg & Brunberg 
Vanhan kaupungin suunnistus 

Vanha Porvoo, kotieläinpiha ja makeisia

Leirikoulu Porvoossa tai Loviisassa

8. Edelfeltin jalanjäljillä 

Lähtekäämme tutustumaan taiteilija Albert Edelfeltin elä-
mään 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 84 €/henkilö, 
 su alkaen 86 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 ma–la alkaen 87 €/henkilö, 
 su alkaen 89 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 ma–la alkaen 93 €/henkilö, 
 su alkaen 97 €/henkilö (väh. 15 hlöä), 
 sis. alv.
Toteutus: touko–elokuu.

9. Pirtu ja panimo Porvoossa 
Tule mukaan kuulemaan pirtun salakuljetuksesta, tutustu-
maan oluen valmisteluun ja maistelemaan oluita! 

Päivämme Porvoossa alkaa iltapäiväkahvilla tunnelmallisessa 
tiilimakasiinissa sijaitsevalla Porvoon Paahtimolla. Oppaam-
me noutaa meidät Paahtimosta ja lähdemme opastetulle 
kävelylle Vanhaan Porvooseen, teemana ”Salakuljetuksen 
aikaa”. Mukulakivikatuja ja kapeita kujia kävellen kuulemme 
jännittäviä tarinoita kieltolain ajasta ja pirtun salakuljetuk-
sesta.  

Opastuksen jälkeen lähdemme kohti Kråkö Bryggeritä, joka 
sijaitsee rauhallisella Kråkön saarella. Kråkö Bryggerissä 
tutustumme oluen raaka-aineisiin ja perehdymme oluen 
valmistusprosessiin. Tämän jälkeen opimme arvioimaan 
oluita ja saamme maistaa erilaisia oluita. Tasting-osuuden 
jälkeen nautimme vielä maukasta illallista Kråkö Bryggerissä. 
Panimosta voit ”salakuljettaa” oluita kotiin. 

Kesto: noin 7 tuntia
Hinta: alkaen 93 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 alkaen 95 €/henkilö (väh. 15 hlöä), sis. alv. 
Ryhmäkoko:  max 25 henkilöä. (Vähintään 5 henkilöä)
Toteutus: ympäri vuoden, ma–la.

Vuorikatu 17 Porvoo 
p. 020 752 8355  
restaurantsalt.fi 

Ravintola Salt. tarjoaa uniikit puitteet ja maku 
nautinnot juhliin sekä ryhmäruokailuihin 
Porvoon vanhassa kaupungissa. 
Ryhmille 10–80 henkeä.
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Päivittäin katettava 
saaristolaispöytä ja muut 
ryhmä menuut osoitteessa 
www.fryysarinranta.fi 

Ravintola Fryysarinranta
Jokikatu 20, sisäpiha, 06100 Porvoo

Puh. 0400 732 038
info@fryysarinranta.fi 
www.fryysarinranta.fi 

Joka päivä 1.5.–31.8. klo 11.30–23

Katso lisää  
www.porvootours.fi
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10.  Esteetön Porvoo 

Tämä retki soveltuu liikuntarajoitteisille ryhmille. Retkemme 
alkaa opastetulla kiertoajelulla Porvoossa, jonka aikana opas 
kertoo Porvoon historiasta sekä nykypäivästä. Matkamme 
jatkuu kohti Brunbergin tehtaanmyymälää, josta voi ostaa 
makeita tuliaisia. 

Päivän lounaan nautimme Ravintola Fabrikenissa Taide-
tehtaalla. Lounaan jälkeen tutustumme myös kansallis-
runoilija J.L. Runebergin kotiin ja iltapäivän päätteeksi vie-
railemme Haikon Kartanossa, jossa nautimme iltapäiväkahvit 
 historiikin kera.

Kesto: noin 6 tuntia
Hinta: alkaen 53 €/henkilö (väh. 25 hlöä),
 alkaen 57 €/henkilö (väh. 20 hlöä),
 alkaen 64 €/henkilö (väh. 15 hlöä), 
 sis. alv
Toteutus: touko–syyskuu ma–pe,
 muina aikoina ke–pe.

RoyalLine.fiPuh. 0207 118 333

JOKIRISTEILYT

11.  Jouluinen Porvoo 

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

Ohjelma alkaa jouluaiheisella opastuksella vanhassa 
kaupungissa kävellen. Opas kertoo mm. entisajan joulu-
valmisteluista, ruokatavoista ja joulunvietosta. Lounaan 
nautimme esim. ravintola Hanna-Mariassa. Lounaan 
jälkeen teemme ostoksia jouluisessa Vanhassa Porvoossa. 
Iltapäiväkahvit juomme joko Tee- ja Kahvihuone Helmes-
sä tai Porvoon Paahtimossa, jonka jälkeen lähdemme 
kotimatkalle. 

Kesto: noin 5,5 tuntia
Hinta: alkaen 43 €/henkilö (väh. 25 hlöä),
 alkaen 44 €/henkilö (väh. 20 hlöä),
 alkaen 47 €/henkilö (väh. 15 hlöä),
 sis. alv. 
Toteutus: marras–joulukuu, ma–la.

   

 

KOKONNIEMI.ski
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14.  Historian havinaa Loviisassa 
Tämän retken aikana tutustumme historiallisiin kohtei-
siin Loviisassa; Strömforsin ruukkialueeseen, Loviisan 
merelliseen kaupunkiin ja ainutlaatuiseen Malmgårdin 
linnaan!

Aloitamme päivämme vierailulla Strömforsin Ruukissa, 
joka on yksi maamme parhaiten säilyneistä ruukkiyh-
dyskunnista. Opastetulla kierroksella kuulemme ruukin 
historiasta ja nykypäivästä. Meillä on myös vapaa-aikaa 
tutustua käsityöläispajoihin ja tehdä ostoksia. Mat-
kamme jatkuu Loviisaan, missä nautimme lounaasta 
historiallisessa Ravintola Loviisan Kappelissa. Lounaan 
jälkeen tutustumme Loviisaan opastetulla kävely- ja 
bussikierroksella ja kuulemme merellisen kaupungin 
mielenkiintoisesta historiasta. Päivän kruunaa opas-
tettu vierailu upeassa Malmgårdin linnassa! Juomme 
iltapäiväkahvit makean kahvileivän kera Malmgårdin 
kahvilassa ja Kartanopuodissa on myynnissä mm. 
luonnon mukaisesti viljeltyjä viljatuotteita, Malm gårdin 
panimon juomia sekä muita lähialueen tuottajien 
tuotteita.

Kesto: 7 tuntia
Hinta: alkaen 67 €/hlö (väh. 25 hlöä), 
 alkaen 71 €/hlö (väh. 20 hlöä), 
 sis. alv. 
Toteutus: toukokuu–syyskuu, ma–la.

12.  Loviisa tutuksi 

Tutustuminen professori, taiteilija Riitta Nelimarkan teoksiin 
Bongan linnassa antaa värikkään ja virkistävän alun päiväl-
lemme. Esillä on yli kaksisataa taiteilijan töitä. Mahdollisuus 
ostaa riemukasta grafiikkaa, taidekirjoja ja kortteja galleria-
myymälästä. 

Maukas lounas nautitaan viihtyisässä ravintolassa. Lounaan 
jälkeen tutustumme Loviisaan opastetulla kiertoajelulla ja 
näemme ainakin kirkon, Raatihuoneen, Suolatorin ja Laiva-
sillan aluetta. Oppaan johdolla tutustumme myös Komen-
dantin taloon. Perusnäyttelyssä on esillä mm. kustavilaisia 
huonekaluja, hopea- ja tinaesineitä sekä kaupungin merel-
liseen 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:  alkaen 54 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
  alkaen 56 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
  sis. alv. 
Toteutus:  ympäri vuoden, ma–la.

ASUNTOMESSUT LOVIISASSA 2023
 Kesällä 2023 järjestämme erilaisia asuntomessumatkoja Loviisaan.  

Seuraa Facebookissa.     

13.  Esteetön Loviisa
Koe kaunis, merellinen kaupunki esteettömästi! Tämä retki 
soveltuu liikuntarajoitteisille. 

Päivämme Loviisassa alkaa vierailulla kauniilla Strömforsin 
ruukkialueella, joka on yksi maamme parhaiten säilyneistä 
ruukkiyhdyskunnista. Opastetulla kierroksella kuulemme 
ruukin historiasta ja nykypäivästä. Meillä on myös vapaa-
aikaa tutustua käsityöläispajoihin ja tehdä ostoksia. Tämän 
jälkeen lähdemme Loviisan keskustaan, missä nautimme 
maukasta lounasta paikallisessa ravintolassa. 

Loviisalainen opas noutaa meidät ravintolasta ja yhdessä 
lähdemme tutustumaan Merenkulkumuseoon tai Loviisan 
museoon. Jatkamme opastusta kiertoajelun merkeissä, jonka 
aikana nähdään mm. arkkitehtonisesti ehyt keskusta, laiva-
sillan alue, bastionit ja kaunis huvila-alue. Päivän päätteeksi 
juomme iltapäiväkahvit historiallisessa Loviisan Kappelissa.

Kesto: noin 6 tuntia
Hinta: alkaen 54 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 alkaen 58 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 sis. alv. 
Toteutus: touko–syyskuu, ma–la.

Italialaisia makuja Porvoossa  Italienska smaker i Borgå A taste of Italy in Porvoo

Kokonniementie/Kokonvägen 1 (Taidetehdas/Konstfabriken)

010 765 9382  raflaamo.fi
0,0835 €/puhelu/samtal/call + 0,1209 €/min0,0835 €/puhelu/samtal/call + 0,1209 €/min

Lundinkatu/Lundagatan 2 
 010 765 9490  raflaamo.fi
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16.  Merikaupungit Loviisa–Kotka 

Aloitamme päivän tutustumalla Loviisan kaupunkiin opas-
tetulla kävely- ja/tai bussikierroksella ja kuulemme merel-
lisen kaupungin mielenkiintoisesta historiasta. Opastuksen 
jälkeen tutustumme taiteilija Riitta Nelimarkan värikkäisiin 
teoksiin Bongan linnassa. Lounasta nautimme historiallises-
sa 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.

Lounaan jälkeen suuntaamme kohti Kotkaa ja vierailemme 
Merikeskus Vellamossa. Merikeskus Vellamo on herättänyt 
sekä kansallista että kansainvälistä huomiota museonäytte-
lyillään ja palkitulla arkkitehtuurillaan. Opastetun kierroksen 
jälkeen meillä on myös omaa aikaa tutustua Vellamoon ja 
mm. tehdä ostoksia museokaupassa. Nautimme iltapäivä-
kahvit ennen kotiinlähtöä.  

Kesto: noin 6,5 tuntia
Hinta: alkaen 71 €/henkilö (väh. 25 hlöä),
 alkaen 69 €/henkilö (väh. 20 hlöä),
 sis. alv. 
Toteutus: parhaiten toukokuu–syyskuu, ma–la.

KAUPUNGIN TUNNELMALLISIN KAUPUNGIN TUNNELMALLISIN 
TILAUSRAVINTOLATILAUSRAVINTOLA

Ryhmämatkailijoille & perhejuhliinRyhmämatkailijoille & perhejuhliin
Herkullinen noutopöytä & toiveittenne mukaiset juhlatHerkullinen noutopöytä & toiveittenne mukaiset juhlat

DEGERBY GILLE DEGERBY GILLE   
Sepänkuja 4, Loviisa  |  040 779 6611Sepänkuja 4, Loviisa  |  040 779 6611

www.degerbygille.fiwww.degerbygille.fi

MANNERMAINEN BISTROMANNERMAINEN BISTRO

LIFESTYLE & HERKKUKAUPPALIFESTYLE & HERKKUKAUPPA

BISTRO & BUTIK KRONANBISTRO & BUTIK KRONAN      
Aleksanterinkatu 2, Loviisa | 044 985 1600Aleksanterinkatu 2, Loviisa | 044 985 1600

 www.bistrokronan.fi www.bistrokronan.fi

KRONAN BUTIK  KRONAN BUTIK  
Aleksanterinkatu 4, LoviisaAleksanterinkatu 4, Loviisa

17.  Merellinen Kotka

Tämän päivän aikana tutustumme merelliseen Kotkan kau-
punkiin. Oppaan johdolla tutustumme mm. Sapokan puis-
toon ja teemme myös opastetun kiertoajelun kaupungissa. 
Opastus päättyy Merikeskus Vellamoon. Merikeskus Vellamo 
on herättänyt sekä kansallista että kansainvälistä huomiota 
museonäyttelyillään ja palkitulla arkkitehtuurillaan. 

Aloitamme Vellamossa nauttimalla lounaan Laakonki-ravin-
tolassa. Lounaan jälkeen tutustumme Vellamoon opastetulla 
kierroksella ja meillä on myös vapaa-aikaa tutustua taloon 
omin päin ja tehdä ostoksia museopuodissa.

Päivän viimeisenä kohteena on Langinkoski. Tutustumme 
Langinkosken keisarilliseen kalastusmajaan oppaan johdolla 
ja nautimme iltapäiväkahvista ja makeasta kahvileivästä 
ennen kotiin lähtöä. 

Kesto: 7,5 tuntia
Hinta: alkaen 59 €/henkilö (väh. 25 hlöä),
 alkaen 59 €/henkilö (väh. 20 hlöä),   
 alkaen 64 €/henkilö (väh. 15 hlöä),
 sis. alv. 
Toteutus: touko–syyskuu, ti–pe.

15.  Loviisan kodit ja puutarhat

Loviisa on vehreä puutarhakaupunki, jossa historiallisten 
puutalokorttelien aitojen taakse kätkeytyy viehättäviä pihoja. 
Kierroksella tutustumme oppaan kanssa yksityiseen kotiin 
tai yksityisten kotien puutarhoihin. Lisäksi tutustumme 
Komendantin puutarhaan, jossa kasvaa vanhoja hyöty- ja 
koristekasveja 1700- ja 1800-luvun hengessä, sekä  Rosenin 
ja Ungernin linnoituspuistoihin. Puutarhoissa ja kujilla 
kuulemme puutarhanhoidosta ja puutarhakaupungin elä-
mästä. Kierroksen aikana nautimme maistuvan lounaan. 
Lopuksi suuntaamme Ruotsinpyhtäälle sijaitsevaan elämys-
puu tarhaan Eija’s gardeniin, jossa tutustumme kauniiseen 
puutarhaan ja juomme iltapäiväkahvit.

Kesto: noin 6 tuntia
Hinta: ma–la alkaen 52 €/henkilö
 su alkaen 55 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 ma–la alkaen 54 €/henkilö
 su alkaen 57 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
 ma–la alkaen 57 €/henkilö, 
 su alkaen 62 €/henkilö (väh. 15 hlöä), 
 sis. alv.
Toteutus: touko–syyskuu.

VALMIITA MATKOJA
 Tutustu valikoimaamme Kaj Forsblomin verkkokaupassa ja osta matkasi heti!   

www.kajforsblom.fi

BONGA CASTLE
Tutustuminen professori, taiteilija Riitta Nelimarkan ja Jaakko Seeckin kunnostamaan 
yli satavuotiaaseen patriisilinnaan ja sen taidegalleriaan keskellä  Loviisaa. 
Bongan linnassa yhdistyy mykistä vä llä  tavalla vanha patriisitalo-miljö ö  ja taiteilijan 
inspiroivat, valloittavan vä ri-iloiset teokset. 
Esillä  on yli kaksisataa Nelimarkan työ tä  neljänkymmenen vuoden ajalta mm. uusia 
maalauksia, fotomontaaseja, villapystejä , lasitö itä , villareliefejä - ja pystejä, vä rigrafi ikkaa 
ja videoita vuosilta 2014–2023.
Tä ä llä  kä ytyä si et ole enä ä  entisesi! Hymyilet enemmän.

Galleria avoinna yleisö lle heinä kuussa to ja la klo 13–18, 
elokuussa to ja la klo 13 – 16.

Bongan Linna galleria ja atelieri avoinna tilauksesta 
ympä ri vuoden. Varaukset 0400 729 421
www.nelimarkka.com. www.bonga.fi 

YouTube: Riitta Nelimarkka, Bonga art 
Linnankuja, 07900 Loviisa – kirkon vieressä . 
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18.  Ruukki ja värikästä taidetta 

Tutustumme Loviisan historialliseen ruukkialueeseen, värik-
kääseen taiteeseen ja merelliseen kaupunkiin. 

Aloitamme päivämme vierailulla Strömforsin Ruukissa, joka 
on yksi maamme parhaiten säilyneistä ruukkiyhdyskunnis-
ta. Opastetulla kierroksella kuulemme ruukin historiasta 
ja nykypäivästä. Meillä on myös vapaa-aikaa tutustua 
käsityöläispajoihin ja tehdä ostoksia. Matkamme jatkuu 
Loviisan keskustaan, jossa nautimme lounasta viihtyisässä 
ravintolassa.

Lounaan jälkeen vierailemme Bongan linnassa, taiteilija Riitta 
Nelimarkan upeassa galleriassa. Esillä on yli 200 Nelimarkan 
värikästä työtä ja galleriamyymälästä voimme ostaa mm. 
riemukkaita piirustuksia, taidekirjoja ja kortteja. Näyttelyn 
jälkeen tutustumme Loviisaan opastetulla kävely- ja/tai 
bussikierroksella ja kuulemme merellisen kaupungin mie-
lenkiintoisesta historiasta. Ennen kotiinlähtöä nautimme 
iltapäiväkahvit historiallisessa Ravintola Loviisan Kappelissa.

Kesto:  6 tuntia  
Toteutus: toukokuun puoliväli–elokuu, päivittäin.
Hinta:  ma–la alkaen 58 €/henkilö,  

su alkaen 60 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
  ma–la alkaen 62 €/henkilö,  

su alkaen 64 €/henkilö (väh. 20 hlöä), 
  sis. alv.
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19.  Verla & Oravalan Kartano

Tämän päivän aikana tutustumme Verlan ja Oravalan karta-
non mielenkiintoiseen historiaan. 

Verla on UNESCOn maailmanperintökohde, joka kertoo 
mielenkiintoisesta kehitysvaiheesta Suomen historiassa. 
Tutustumme Verlan tehdasmuseoon (puuhiomoon ja pah-
vitehtaaseen) opastetulla kierroksella. Opastuksen jälkeen 
nautimme maukkaasta lounaasta Ravintola Verlassa. 

Meillä on myös aikaa tutustua alueen tarjontaan omin päin. 
Paikalliset kädentaitajat esittelevät tuotoksiaan museoalueen 
pikkupuodeissa ja työpajoissa. Valikoimaa on luomuleivästä 
makeisiin ja neuleista keramiikkaan, lasitöihin ja käsintehtyyn 
paperiin.

Jatkamme Oravalan Kartanoon joka sijaitsee Kouvolassa, 
vanhassa Valkealassa Kymijoen varrella. Oravalan kartanon 
isäntäpari on Christian Hornborg ja Ingela Hildén, jotka 
edustavat viidettä Hornborgien sukupolvea kartanossa. 
Opastetulla tarinakierroksella tutustumme kartanon vaiheik-
kaaseen historiaan, 1700-luvun tammipuistoon ja vanhan 
siipirakennuksen kotimuseoon. Nautimme myös iltapäivä-
kahvitarjoilusta – leivonnaisten reseptit ovat kartanon resep-
tikätköstä! Pienessä puodissa on käsitöitä ja hyvänmakuisia 
lahjoja, luotu kartanon perinteiden ja historian mukaan. 

Kesto: noin 6,5 tuntia
Hinta: alkaen 67 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
 sis. alv. 
Toteutus: touko–syyskuu, ti–su.
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Oravalan kartano on täynnä tarinoita ja aitoa tunnelmaa, 
aina keskiajalta alkaen. Kartanon perinnön vaaliminen 
on isäntäparin sydämenasia – tervetuloa kokemaan sen 
kanssamme! Tutustumme kartanon kiehtovaan histo-
riaan ja vierailemme koti museossa sekä tammi puistossa 
1700-luvulta. Nautimme kartanomiljööstä ja virkistä-
västä kahvittelusta perinne leivonnaisineen. 

KYMIJOEN VARRELLA

Varaukset ja tiedustelut  
info@oravalankartano.fi, 040 670 3036 
Tammipuisto 60, 45940 Oravala   www.oravalankartano.fi

ELÄVÄN  
HISTORIAN KEIDAS 

Opas ja Ohjelmapalvelu Marjut Ståhls  

 040 530 8847 › info@marjut.fi › www.marjut.fi

OPASTUKSET
ROOLIOPASTUKSET JA LAULUT
Kaikenkokoisille ryhmille ympäri vuoden
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RYHMÄMATKOJEN MATKAEHDOT  
(matkat ilman majoitusta)

Ryhmämatkapakettien hinnat sisältävät: 

• Suomen- tai ruotsinkieliset opastukset, sisäänpääsy maksut, 
mainitut ruokailut, kahvitukset ja muut tarjoilut, mainitut  
ohjelmapalvelut ja arvonlisäveron.

• Hinnat eivät sisällä linja-autokuljetusta, ellei  
erikseen mainita.

• Hinnat on laskettu erikokoisille ryhmille (jokaisen paketin  
kohdalla mainitaan ryhmän koon mukaan laskettu hinta/
henkilö).  
Tätä pienemmille tai suuremmille ryhmille hinnoittelemme 
paketit erikseen.  
Kuljettaja ja ryhmänjohtaja ilmaiseksi jos vähintään  
25 maksavaa osallistujaa.

• Hinnat ovat voimassa vuonna 2023.

• Matkan jälkeen lähetetään yksi lasku, joka sisältää kaikki 
ohjelmaan sisältyvät palvelut.

• Laskutus tapahtuu ennalta vahvistetun osallistujamäärän 
mukaan.

• Peruutusehdot: jos matka peruutetaan:

 - 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.

 

Porvoo Tours Oy

Adlercreutzinkatu 17, 06100 Porvoo 
puh. 019 574 2200  

porvootours@porvootours.fi

Asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16

www.porvootours.fi

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET 

KKV 9097/08/Mj

Esitteen kuvat:  Pamela Westerlund, Marika Kangaskolkka,  
matkailuyrittäjät, Porvoon kaupunki, Cursor, istock 

Kirjapaino tt-Urex, tammikuu 2023
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ANNA  
LAHJA!

Kun vierailette Porvoon  
seudulla ryhmänne kanssa, haluatte 

ehkä antaa osallistujille muiston  
vierailusta. Me järjestämme  
teille lahjat, joita hankimme  

paikallisilta tuottajilta.

www.porvootours.fi

Porvoon Mitta • Porvoon Paahtimon kahvia • Pienen  
Suklaatehtaan tai Brun bergin makeistehtaan makeita lahjoja  
• Kalastajan lahjapakkaus • Malmgårdin oluet ja muut 
ekologiset tuotteet • Hommanäsin hillot, mehut ja hyytelöt 
• Porvoon Taidekoulun tuotteita • sekä paljon muuta...

ELÄMYSPUUTARHA 
PUUTARHAMYYMÄLÄ

1,5 hehtaaria puutarhaa 
keväästä syksyyn!

 

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 

20.  Ruukki & Mustila

Aloitamme päivämme vierailulla Strömforsin Ruukissa, joka 
on yksi maamme parhaiten säilyneistä ruukkiyhdistyskun-
nista. Opastetulla kierroksella kuulemme ruukin historiasta 
ja nykypäivästä ja nautimme maukkaan lounaan Strömfors 
Bed & Bistrossa. Meillä on myös vapaa-aikaa tutustua käsi-
työläispajoihin ja tehdä ostoksia.

Matkamme jatkuu Elimäelle, Mustila Arboretumiin. Opas-
tetulla kierroksella tutustumme Suomen vanhimpaan ja 
suurimpaan puulajipuistoon. Kierroksen päätteeksi juom-
me iltapäiväkahvit Puistokahvilassa. Voimme myös ostaa 
mukaan esim. taimia, siemeniä, puutarhakirjallisuutta ja 
muistoesineitä. 

Ennen kotiin lähtöä piipahdamme vielä lähellä sijaitsevassa 
Mustila Viinissä. Siellä voimme ostaa erilaisia juomia (esim. 
viiniä, likööriä), lahjatavaraa, Maria Mamman herkkuja (hil-
loa, mehua, limua, hyytelöä…) jne. 

Kesto: noin 6,5 tuntia
Hinta:           alkaen 57 €/henkilö (väh. 25 hlöä), 
                    alkaen 60 €/henkilö (väh. 20 hlöä),  
                    alkaen 65 €/henkilö (väh. 15 hlöä), 
  sis. alv,
Toteutus: touko–elokuu, päivittäin

Ryhmäruokailut uudessa  
lounasravintolassamme  
Johtajantie 12, Loviisa

FellmanniLUNCH CATERING

Kahvitukset  
alk. 5,80 € hlö

Lounas  
alk. 11,50 € hlö

Matkanjohtaja ja bussinkuljettajan  
kahvi/lounas  veloituksetta.

Väljät tilat ja reilusti wc-tiloja. 

Myös esteetön kulku  
liikuntarajoitteisille

PUH. 044 257 8891  
lounasravintolafellmanni@gmail.com

fellmanni.com



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

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.

TURVALLISTA MATKAA!
Tilaamalla meiltä bussikuljetuksen et vain säästä luontoa,  
vaan saat myös ensiluokkaisen matkan nykyaikaisilla tilaus-
busseillamme. Meidän asiantunteva ja avulias myyntihenkilö-
kunta auttaa sinut matkan suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Räätälöimme toiveesi mukaisen matkapaketin sekä kotimaan- 
tai ulkomaanbussimatkoihin.

Ammattitaitoiset ja kielitaitoiset kuljettajamme takaavat turval-
lisen ja mukavan matkan, oli sitten kyse lyhyistä bussikuljetuk-
sista pidempiin kotimaan- tai ulkomaanbussimatkoihin.

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

• turvavyö
• alkolukko
• mikrofoni

• ilmastointi
• jääkaappi
• WC ”Kuljettajat ovat todella ammattitaitoisia ja 

ystävällisiä. Asiakaspalvelu toimii hyvin  
myös sähköpostitse. Olemme olleet todella  

tyytyväisiä ja valitsemme jatkossakin teidät!”

Tilausbusseja 16–59 henkilölle

Taksipalvelut

Turvalliset ja taloudelliset kuljetukset

Uudet vähäpäästöiset bussit

Busseissa moderni varustelutaso

Ympäristö ja puhdas luonto on meille tärkeä, sen takia  
yli 90 % meidän busseista täyttää jo Euro 5 ja 6 -vaatimukset.  
Näillä päästö normeilla vähennämme huomattavasti auto- 
jemme hiukkas-, hiilimonoksidi- ja typpioksidipäästöjä.

Varaa heti!

VALMIITA MATKOJA 

Tutustu valikoimaamme  

24/7 nettikaupassamme ja  

osta matkasi heti!    

www.kajforsblom.fi

KUINKA PALJON BUSSIMATKASI  
KUORMITTAA LUONTOA?

TAKSIPALVELUMME
Tarjoamme taksipalvelua 4–6 hengen takseilla.  
Ennakkotilaukset ark. 8.30–16.30 
puh. 019 524 3993 
s-posti taxi@kajforsblom.fi

Palvelukielemme:

TILAVAT  

JA SIISTIT  

BUSSIT

Par�kkelit
Typpioksidi
Hiilimonoksidi

EURO 1
1992

EURO 2
1996

EURO 3
2000

EURO 4
2005

EURO 5
2008

EURO 6
2013

Tee ekoteko  
TILAA FORSBLOMIN BUSSI  

VALMIITA MATKOJA 2023 

Meidän kyydissä pääset  
helposti joka tapahtumaan

Järjestämme valmiita matkoja jotka sopivat sekä  
yksittäisille matkailijoille että pienille ja isoille ryhmille.  
Meidän  kyydissä pääset helposti teattereihin, erillaisiin 
tapahtumiin, konsert teihin, luontoretkille ja perhe - 
matkoille, tarjolla on sekä kotimaan- että ulkomaan-
matkoja. Tutustu laajaan valikoimaamme ja valitse  
juuri sinulle sopivan matkan www.kajforsblom.fi.  
Tutustu myös nettikaupamme tarjontaan!

Seuraamalla meidät Facebookissa tai tilaamalla 
 uutiskirjeemme saat aina uusinta tietoa meidän  
tulevista matkoista.

”Olemme erittäin tyytyväisiä matkan sujumiseen. Kuljettaja oli erittäin täsmällisesti  
paikalla valmiina lähtöön sovitusti, ja erittäin asiallinen ja palveluhenkinen.”

• DVD-soitin
• 230V sähköpistokkeet

TilaaTAKSI


