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Varmt välkommen till vår älskade stad! Från Kristin-
estads Turisms sida vill vi att du ska känna dig riktigt 
varmt välkommen och känna att du kan vända dig 
till oss med frågor och önskemål kring din upplevelse 
i Kristinestad.

Planerar du ett besök till trähusstaden? Sommar 
såväl som vinter hittar du alltid ett program här, och 
vi hjälper dig med dina önskemål! Vill du njuta av vår 
vackra stad till fots eller med buss? Med båt eller med 
smaklökarna? Historiska vindar, ljuvliga natur-
upplevelser och läckra smakupplevelser gör att du 
inte glömmer staden Kristinestad i första taget och 
gärna kommer hit gång på gång. 

Läs genom vårt resepaketutbud här, men tveka inte 
heller att ta kontakt om det är något som du saknar 
och undrar över - i hjälper gärna till för att du skall 
trivas!

Varma hälsningar Helena Kari

Tilläggsinformation:

        Helena Kari

 040 740 2311

 turism.matkailu@krs.fi

 www.visitkristinestad.fi

            Kristinestad blev den 9.4.2011 som 
            första stad i Finland medlem i det 
internationella nätverket för Cittaslow-städer.

Till Cittaslow-nätverket hör småstäder med under 50 
000 invånare. I dessa städer betonas det goda livet, 
man uppskattar det genuina och lokala samt mänsk-
liga, miljövänliga och hållbara lösningar. För att uppnå 
Cittaslow-status utvärderas 55 olika kriterier - allt från 
gästfrihet och närproducerad mat till stadsplanering 
och möjlighet till distansarbete. Cittaslow-nätverket 
grundades i Italien år 1999 och medlemsskap har 
beviljats 146 städer i 24 länder.

        VÄLKOMMEN TILL
Kristinestad

- Vår idyll är din när helst du själv vill!
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RUNDTUR till fots eller med buss 
- Kristinestad i går och i dag
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Beskrivning  Rutten går genom trähusmiljön i centra-
la Kristinestad med bland annat Kattpiskargränden, 
Ulrika Eleonora kyrka och rådhuset. Vi får en inblick i 
stadens historia fram till i dag.

Tid ca 1½ h 

Ruttens längd till fots 3 km, med buss ca 6 km

Språk finska, svenska, engelska

Gruppris 124 €

Alla priser inklusive moms. I rundturernas priser ingår 
inte buss.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Kul att veta
I Kristinestad finns ca 7000 invånare. 
Staden grundades av Per Brahe år 
1649 och staden fick sitt namn 
efter drottning Kristina.

Mer info på www.visitkristinestad.fi

RUNDTUR.. .

. . .inblick i stadens historia fram till idag 
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MUSEERNA
i Kristinestad berättar
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Tid 6 h 

Språk finska, svenska, engelska

Pris per person 36 €/person inkl. 3 museer, lunch, 2 x 
kaffe med bakverk + gruppguidning 124 €

Alla priser inklusive moms. I rundturernas priser ingår 
inte buss.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Kul att veta
Här finns ännu en fläkt av det som tidigare 
var seder och mode i stora världen - det 
som på 1800-talet gjorde Kristinestad till 
västkustens Paris!

Mer info på www.visitkristinestad.fi

MUSEERNA.. .

. . .unika i sitt slag i autentisk atmosfär

Beskrivning  Ankomstkaffe i Restaurant Café Jungman, 
kaffe + laxsmörgås. Guiden anländer och rundturen 
börjar. Besök i Ulrika Eleonora kyrka.

Besök i Sjöfartsmuseet vid Salutorget.

Lunch i restaurang Pavis på Högholmen, skeppsredare 
och köpman Fontells utvärdshus från 1882. Buffe-
lunch, kött- och fiskalternativ.

Vi besöker Carlsro museum, skeppsredare Carlströms 
sommarvilla i tre våningar, som är beläget vid Stor-
träsket. Villan är daterad till 1896 och har idag ca 
11 000 föremål. Besök i Lebellska köpmansgårdens 
museum från 1761.

Vid museet möjlighet till eftermiddagskaffe i det 
närliggande Felénska husets trädgård. Kaffe + bärpaj.
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RUNDVANDRING
Fru Starcks sjöhistoriska rundvandring



- 9 - Gruppresor 2015-2016

Språk finska, svenska, engelska

Gruppris 180 € Max. 25 pers.

Alla priser inklusive moms. I rundturernas priser ingår 
inte buss.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Kul att veta
Renässansens rätvinkliga ideal syns ännu 
tydligt i stamstadens plan. Köpmannahusen 
i empirestil är kronan på verket. Strandtom-
terna beboddes tidigare av skeppsredare 
och andra borgare. 

Mer info på www.visitkristinestad.fi

RUNDVANDRING.. .

. . .kaptenshustrun Starck berättar

Beskrivning  Under en promenad i trähusstaden på 
1800-talet berättar kaptenshustrun Starck om stadens 
sjöfartshistoria och om sina bekantas och grannars 
familjer och hus. Vandringen innehåller ett tiotal 
stopp med delvis dramatiserade inslag.

Tid ca 1½ h

Ruttens längd ca 3 km
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DAG PÅ KILENS
hembygdsmuseum i Sideby
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Alternativt Vandring längs den ca 3 km långa naturstigen 
från Kilen till det 17 meter höga fågeltornet i Sideby 
(ett av Finlands högsta). Grillning när vi kommer fram. 
Fotvandring tillbaka till Kilen. 2 x 3 km.

Avslutningskaffe + salt mellanmål. Hemresan startar.

Tid ca 8 h    

Språk finska, svenska, engelska

Pris Lunch, 2 x kaffe = 24 €/pers.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Viktigt att veta
Ledd verksamhet, museiguidning och bastu 
kan bokas för olika långa tider och till olika 
priser enligt avtal. Även möjlighet till över-
nattning, 46 bäddplatser + extrabäddar.

Se www.kilen.fi/grupper eller ring 06 222 5611.

DAG PÅ KILEN.. .

. . .ett levande museum vid kusten

Beskrivning  Ankomstkaffe i värdshuset vid Kilens hem-
bygdsmuseum. Kaffe + smörgås.

Vi stiftar bekantskap med museiområdet vid 
havsstranden, museets guide förevisar de intressan-
taste byggnaderna. Gemensam ledd verksamhet. 

Alternativt Kardning/spinning av ull, kärning av smör, 
bakning, repslagning, keramiska arbeten, ljusstöp-
ning, lappning av nät, storytelling… ca 2 h.

Lunch i Kilens värdshus, buffé.

Föredrag om bastuns historia. Vi förflyttar oss till rök-
bastun och får lära oss hur man värmer en rökbastu 
och tillverkar bastukvastar. Bastubad, simning och fri 
samvaro.
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SEA CRUISING
i vackra Kristinestads skärgård
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Pris 40 €/pers. Under 7 år gratis med familjen.

Även möjlighet till strandhugg med picknick på någon 
ö eller guidade fiskeresor.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Havets palett
Karga ytterskär, skyddande skärgård, fro-
diga havsvikar, vackra sjöar, två ådalar, kust-
österbottens högsta berg med sina istida 
formationer och skogar av varierande slag. 
Detta är en palett som endast få städer kan 
erbjuda sina invånare och besökare.

SEA CRUISING.. .

. . .njut av hav och skärgård

Beskrivning  Vi tar en båttur i Kristinestads skärgård. 
Från båten får vi uppleva fågellivet, lokala sevärd-
heter, sommarstugor, fiskodlingar osv. Saft- och läsk-
servering under båtturen.

Max. 12 pers. (väderreservation) Inkluderar räddningsutrust-
ning och försäkring samt moms. 

Tid ca 2 h    

Språk finska, svenska, engelska
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SJÖSTADENS TRÄDGÅRDAR
bjuder på ögonfägnad
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Tid ca 6 ½ h    

Språk finska, svenska, engelska 

Pris Guidning 124 €/grupp + 28,50 €/pers

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Skvallerspegel
Den som promenerat bland trähusen i cen-
trum har kanske lagt märke till de speglar 
som finns på utsidan av vissa fönsterrutor. 
Speglarna är riktade snett så att man inifrån 
huset ska kunna se vad som händer på ga-
tan, i bägge riktingar. Därav har speglarna 
också fått sitt namn.

TRÄDGÅRDAR.. .

. . .vackra, intressanta & sevärda

Beskrivning  Guidad historisk rundtur i trähusmiljön i 
centrala Kristinestad. Besök i Ulrika Eleonora kyrka 
från år 1700.

Besök i Lebellska köpmansgårdens museum.

Besök i en privat trädgård i Kristinestads centrum.

Lunch i Kristinestads segelförenings restaurang Pavis 
på Högholmen. Buffé, kött- och fiskalternativ.

Vi åker via fiskarbyarna Alesundet och Anttila (ca 6 km 
utanför Kristinestad) och bekantar oss med privata 
trädgårdar eller växthus.

Eftermiddagskaffe i Felénska husets trädgård i cen-
trum av staden (kaffe och bakverk). Hemresan startar.
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NATURUTFLYKTER
i Kristinestad du aldrig glömmer
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Guiden berättar om den över 120 000 år gamla grot-
tans historia och neandertalmänniskorna.

Vi åker till Perus by och besöker Storholmen och dess 
naturstig i Lappfjärds å. Eftermiddagskaffe i Perus 
Café. Hemresan startar.

Tid ca 6 ½ h    

Språk finska, svenska, engelska 

Gruppris med guide 6 ½ h = guidning 210 € + 25 €/pers. 
inkl. lunch + 2 x kaffe.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Kristinestads många fina naturområden
Ströva utmed vandringsleder i oförstörd 
natur, gör en cykelutflykt längs med 
kusten, hälsa på betande djur, pausa med 
en picknick i parken eller på stranden, 
doppa tårna i havet...

NATURUTFLYKTER.. .

. . .Den levande landsbygden och det 
 intilliggande havet
Beskrivning  Morgonkaffe i Restaurant Café Jungman. 
Kaffe och nybakat/salt tilltugg.

Guidad rundtur/rundvandring i centrum av Kristines-
tad.

Guidad vandring längs Tegelbruksbackens naturstig. 
Bussen för till början av naturstigen och hämtar grup-
pen vid slutet av naturstigen.

Vi beger oss till Bötombergen, som ligger 130 me-
ter över havet cirka 12 kilometer från centrum. På 
Bötombergen äter vi lunch i restaurang Lokalgrottan. 
Buffé, kött- och fiskalternativ.

Vi åker buss till Varggrottan på Vargberget. Fotvan-
dring till Varggrottan, ca 2 x 400 m. Tid: 1 h.
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MOTIONERA MÅNSIDIGT
i Kristinestad
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Tid 6 h    

Språk finska, svenska, engelska 

Gruppris 32,50 €/pers. inkl. gym, lunch, simning, 
kaffe/saft + inledande presentation av guide 124 €

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

För den aktiva besökaren
För barnfamiljer och andra med barnasin-
net i behåll finns det lekparker och gungor 
vid Badhusparken, Havsbadet och Bock-
holmens camping i Kristinestad. Sommar-
tid står också skolgårdarna tomma.

MOTIONERA.. .

. . .allt från gym- och simhallsbesök 
till naturstig och idrottsplan
Beskrivning  Rundtur med allmän presentation av Kris-
tinestad, med buss eller till fots.

Besök på lokalt gym med valfri handledd träning ca 
1½ h.

Lunch på Restaurang Crazy Cat vid Salutorget.
Vandring med karta längs Tegelbruksbackens na-
turstig. Alternativt ett besök på Kristinaplan för idrott 
på egen hand 1 h.

Simning i simhallen Ankdammen ca 1½ h. Pris: 5,50 € 
för vuxna/3 € för barn.

Kaffe/saft + bulle i simhallens café.
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I KATTERNAS GRÄNDER
Rundvandring för barn (6-12 år)
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Språk finska och svenska

Gruppris minimiavgift 160 €, om gruppen innehåller fler 
än 25 personer 6 €/pers.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Kristinestadskatten Oskar & Co
Kristinestadskatten Oskar är en knepig 
filur. På ett levande sätt berättar guiden 
för barnen och låter dem få se och uppleva 
historia som aldrig förr! Som att kliva rakt 
in i en historiesagobok...

I KATTERNAS.. .

. . .Oskar-kattens liv under 
segelfartygens tid

Beskrivning  Vi följer Kristinestadskatten Oskars liv 
under segelfartygens tid. Vandringen innehåller tio 
stopp: drama, uppgifter, mysterier och till sist en över-
raskningspresent.

Här väntar katten Oskars och hans släkts berättelse på 
att 6-12 åriga äventyrare skall ge sig ut på en historisk 
upplevelsevandring.

Tid 1½ h

Ruttens längd ca 3 km

Bild behövs!
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JUL I SJÖSTADEN
rundvandring under perioden 20 november–6 januari
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Språk finska, svenska och engelska

Pris 15 €/person inklusive servering. 
Minst 6 personer - Max. 20 pers.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

Julöppning
Julöppning ordnas i mitten eller slutet av 
november. Samtidigt inleds julhandel i de 
lokala butikerna. Skyltfönstren kläs om 
och julbelysningen tänds och den stora 
granen tar plats på salutorget. Då man 
färdas över bron in mot staden är stadsvyn 
alldeles bedårande!

I JULETID. . .

. . .bland glögg och pepparkakor

Beskrivning  Vandringen startar vid julgranen på Salu-
torget och omfattar olika besöksmål i trähusmiljön. 
Vi får höra om julfirandet i Kristinestad på 1800-talet 
och beundra privathemmens dekorerade julfönster. 
Rundturen avslutas med glögg och pepparkakor i den 
stämningsfulla julmiljön. 

Tid ca 1½ h

Ruttens längd ca 2–3 km
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RUNDTUR I 3 STÄDER
Kristinestad - Närpes - Kaskö
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Färden går vidare till havsstaden Kaskö. Kort rund-
tur i centrum och besök i paret Murrays hemtrevliga 
gårdsmiljö med keramikverkstad och utställningslokal 
(gratis). Eftermiddagskaffe med bakverk på restaurang 
Blå stunden vid havet.

Vi återvänder till Kristinestad, alternativt startar resan 
hemåt.

Tid ca 7 h. Guiden följer med hela dagen.

Språk finska, svenska och engelska

Pris Guidning ca 7 h 288 €, 28,50 €/pers. inkl. 2 mu-
seer, lunch och kaffe.

Alla priser inklusive moms.

Välkommen att ta kontakt! Hälsar Helena Kari

Gruppresor 2015-2016

3 STÄDER.. .

. . .besök de tre kuststäderna

Beskrivning  Vi träffar guiden vid Hotell Kristina. Guidad 
rundtur i trähusmiljön i centrala Kristinestad samt 
besök i Ulrika Eleonora kyrka. Besök i Lebellska köp-
mansgårdens museum från 1761.

Vi åker till Bäckliden i Närpes, ca 18 km. Lunch i 
växthusrestaurang Lind´s Kök. Varierad buffé.
I Bäckliden besöker vi ett modernt blockväxthus. 
Möjlighet att köpa med sig tomater. Odlaren berättar 
om sin odlingsverksamhet.

Vi åker till Närpes centrum, kort rundtur och stopp vid 
S:ta Maria kyrka och de cirka 150 kyrkstallarna från 
1800-talet.

Vi besöker Öjskogsparkens friluftsmuseum. På områ-
det finns bland annat en gammal skolstuga, en bond-
gård, ett apoteksmuseum och en lanthandel. Före-
visning av museets guide (ej vintertid).
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KARTA
Hitta i trähusstaden Kristinestad
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Gruppresor 2015-2016

TILL KRISTINESTAD

...från andra delar av Finland

Till Kristinestad tar du dig enkelt med egen bil eller buss: 
riksväg E8 går genom staden, som även ligger intill 
Bottniska vikens strandväg. Denna väg har fått status 
som nationell turistväg. Från flygplatserna och järn-
vägsstationerna i Vasa, Björneborg och Seinäjoki tar 
du dig behändigt till Kristinestad med buss eller hyrbil.

Helsingfors   335 km

Uleåborg   415 km

Åbo    237 km

Tammerfors  179 km
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TURISTINFO
Gruppresor i Kristinestad
Boka ditt reseprogram hos oss! Välkommen att fråga 
mer, även om inkvarteringsmöjligheter.

Kristinestads näringslivscentral Ab/Turismen 

 tfn 040 740 2311

 turism.matkailu@krs.fi

 visitkristinestad.fi


	Kstad Resebrossa

