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Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi rakkaa-
seen kaupunkiimme! Kristiinankaupungin Matkailu 
haluaa, että tunnet itsesi lämpimästi tervetulleeksi 
ja käännyt puoleemme, jos sinulla on kysymyksiä tai 
toivomuksia liittyen elämykseesi Kristiinankaupun-
gissa.

Suunnitteletko vierailua puutalokaupunkiimme? 
Tekemistä löytyy sekä kesällä että talvella ja autamme 
mielellämme sinua täyttämään toivomuksesi! Halu-
atko nauttia kauniista kaupungistamme jalkaisin vai 
linja-auton kyydissä? Veneestä käsin vai makujen 
avulla? Historialliset tuulet, ihanat luontoelämykset ja 
herkulliset makuelämykset takaavat sen, ettei Kris-
tiinankaupunki unohdu hetkessä ja tulet mielellään 
tänne yhä uudelleen.

Tutustu matkapakettitarjontaamme äläkä epäröi ottaa 
yhteyttä, jos sinulla on toivomuksia tai kysymyksiä 
- autamme mielellämme sinua viihtymään!

Lämpimin terveisin  Helena Kari

Yhteystiedot:

        Helena Kari

 040 740 2311

 turism.matkailu@krs.fi

 www.visitkristiinankaupunki.fi

            Kristiinankaupunki hyväksyttiin
            9.4.2011 Suomen ensimmäisenä 
kaupunkina kansainvälisen Cittaslow-kaupunkien 
verkostoon.

Cittaslow-verkostoon kuuluvat alle 50 000 asukkaan 
pikkukaupungit, jotka panostavat tietoisesti hyvän 
elämän edistämiseen ja korostavat ainutlaatuisuutta 
ja paikallisuuden kunnioittamista sekä inhimillisiä, 
ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja. Arvostetun 
statuksen saavuttamiseksi arvioidaan 55 erilaista kri-
teeriä - vieraanvaraisuudesta ja lähiruoan tuotannosta 
kaupunkisuunnitteluun ja etätyön mahdollisuuksiin. 
Cittaslow-verkosto perustettiin Italiassa vuonna 1999 
ja jäsenyys on myönnetty 146 kaupungille 24 maassa.

      TERVETULOA 

Kristiinankaupunkiin
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KÄVELY- tai linja-autokierros
- Kristiinankaupunki eilen ja tänään
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Kuvaus Reitti kulkee Kristiinankaupungin puutalokes-
kustassa mm. Kissanpiiskaajankuja, Ulrika Eleonoran 
kirkko, Raatihuone. Tutustutaan kaupungin historiaan 
ja tähän päivään.

Kesto n. 1½ t 

Pituus Matka kävellen 3 km tai linja-autolla n. 6 km

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Ryhmähinta 124 €

Kaikki hinnat sisältävät alv. Linja-auton vuokra ei sisäl-
ly kierrosten hintoihin.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Hyvä tietää
Kristiinankaupungissa on noin 7000 
asukasta. Kreivi Pietari Brahe perusti 
kaupungin v. 1649 ja kaupunki sai nimensä 
kuningatar Kristiinan mukaan.

Lisätietoja www.visitkristiinankaupunki.fi

KÄVELY.. .

…katsaus kaupungin historiasta 
tähän päivään
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KRISTIINANKAUPUNGIN
museot kertovat
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Kokonaiskesto 6 t. 

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Hinta 36 €/hlö sis. 3 museota, lounas, 2 x kahvit +
leivonnainen + ryhmäopastus 124 €.

Kaikki hinnat sisältävät alv. Linja-auton vuokra ei 
sisälly kierrosten hintoihin.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Hyvä tietää
Täällä voi vielä tuntea tuulahduksen 
suuren maailman muodista ja tavois-
ta - sen, mikä teki Kristiinankaupungista 
länsirannnikon Pariisin.

Lisätietoja www.visitkristiinankaupunki.fi

MUSEOT.. .

. . .ainutlaatuisia omissa alkuperäi-
sissä ympäristöissään
Kuvaus Tulokahvit Cafe´-Ravintola Jungmannissa, 
kahvi + lohivoileipä . Opas tulee  paikalle ja alkaa 
opastettu kiertoajelu sisältäen käynnin Ulrika 
Eleonoran kirkossa. 

Tutustuminen Merihistorialliseen museoon Kaup-
patorin laidassa. Lounas Korkeasaaressa Ravintola 
Paviksella, ent. laivanvarustajan ja kauppias Fontellin 
ulkoravintola v. 1882. Noutopöytä liha- ja kalavaihto-
ehto. 

Lähdetään Suurjärven rannalle n. 6 km keskustasta ja 
tutustutaan Carlsron museoon. Ent. kolmikerroksinen 
laivanvarustaja Carlstömin kesähuvila v. 1896 n. 11 
000 esinettä. Tutustuminen Lebellin kauppiaantalon 
museoon v. 1761.  

Museolla mahdollisuus iltapäiväkahviin puutarhassa, 
viereisessä Felénin talossa, kahvi + marjapiirakka.
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KÄVELYKIERROS
Rva Starckin merihistoriallinen kävelykierros
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Kielet suomi, ruotsi, englanti

Ryhmähinta 180 € Max. 25 pers.

Kaikki hinnat sisältävät alv. Linja-auton vuokra ei 
sisälly kierrosten hintoihin.

Ota yhteyttä! Terveisiä  Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Hyvä tietää
Renesanssiajalla suosittu ruutukaavoitus 
näkyy vielä selkeästi kantakaupungin ase-
makaavassa. Empiretyyliset kauppiastalot 
kruunaavat näkymän. Rantatontit olivat 
aikaisemmin laivanvarustajien ja muiden 
porvareiden asuttamia. 

Lisätietoja www.visitkristiinankaupunki.fi

KÄVELYKIERROS.. .

. . .Kapteeninrouva Starck kertoo 

. . .taloista. . .draaman keinoin

Kuvaus Kapteeninrouva Starck  kertoo päiväkävelyllään 
1800-luvun puutalokaupungissa n. kymmenessä eri 
pysähdyskohteessa merihistoriasta, tuttujensa ja 
naapureidensa perheistä, taloista...draaman keinoin.

Kesto n. 1½ t

Pituus Matka n. 3 km
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KIILIN KOTIMUSEO-
päivä Siipyyssä
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Vaihtoehtoja Luontopolkua n. 3 km pitkin Kiilistä Siipyyn 
Lintutornille 17 m korkea (Suomen suurimpia). Perillä 
grillausta. Patikoiden takaisin Kiiliin. 2 x 3 km 
Päätöskahvit + suolainen välipala. Kotimatka alkaa. 

Kesto n. 8 t

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Hinta Lounas, 2 x kahvit = 24 €/ hlö.

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Tärkeä tietä
Ohjattu toiminta, museo-opastus ja sauna 
varattavissa eri kestoisina ja hintaisina so-
pimuksen mukaan. Myös mahdollisuus yö-
pymiseen 46 vuodepaikkaa+ lisävuoteita.

Katso www.kilen.fi / ryhmät tai soita 
puh. 06 222 5611.

KIILI. . .

. . .elävä museo rannikolla

Kuvaus  Tulokahvit Kiilin kotiseutumuseon kievarissa. 
Kahvi + voileipä.

Tutustuminen museoalueeseen meren rannalla, mu-
seo-opas esittelee mielenkiintoisimmat rakennukset. 
Järjestetään yhteistä ohjattua toimintaa.

Vaihtoehtoja villan kehrääminen/ karstaaminen, voin 
kirnuaminen, leivontaa, köydenpunontaa, savitöitä, 
kynttilänvalantaa, verkkojen korjausta, storytelling... 
n. 2 t. 

Lounas Kiilin kievarissa, noutopöytä. 

Esitelmä saunan historiasta. Siirrytään savusaunan 
lämmitykseen sekä opetellaan vihtojen valmistus. 
Saunomista, uimista ja  vapaata oleskelua.
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SEA CRUISING
in Kristiinankaupunki
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Hinta 40 € hlö, alle 7 v. ilmaiseksi perheen kanssa.

Mahdollisuus myös saaristopiknikkiin tai opastetuille 
kalastusmatkoille.

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Meren monimuotoisuus
Karu ulkosaaristo, suojaisa sisäsaaristo,
merenlahtien runsaus, kauniit järvet, joen-
uomat;rannikkopohjanmaan korkein vuori 
monimuotoisine metsineen, jonka alueella 
näkyy jääkauden jäljet. Tätä monimuotoi-
suutta vain harvat kaupungit voivat tarjota 
asukkailleen ja vierailijoille.

SEA CRUISING.. .

. . .nauti merestä ja saaristosta

Kuvaus  Tutustumme Kristiinankaupungin lähisaaris-
toon. Veneestä voimme tarkastella paikallisia 
nähtävyyksiä, linnustoa, huviloita, kalanviljelyksiä jne.  
Merimatkalla mehu- ja limsatarjoilu.

Max 12 hlöä  (Säävaraus) Sisältää pelastautumisvarusteet 
ja vakuutuksen sekä alv.

Kesto n. 2 t    

Kielet suomi, ruotsi, englanti
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MERIKAUPUNGIN
puutarhatunnelmia



- 15 - Ryhmämatkat 2015-2016

Kesto n. 6 ½ t    

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Hinta Opastuspalvelu 124 €/ ryhmä + 28,50 € /hlö

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Juorupeilit
Puutalokeskustan alueella kävelleet ovat 
ehkä huomanneet peilejä, joita näkyy 
joidenkin ikkunoiden ulkopuolella. Peilit on 
suunnattu niin, että sisäpuolelta näkee 
molempiin suuntiin, mitä kadulla tapahtuu. 
Siitä nimitys “juorupeili”.

PUUTARHAT.. .

. . .kauniit, mielenkiintoiset ja näke-
misen arvoiset

Kuvaus  Opastettu historiallinen kiertoajelu Kristiinan-
kaupungin puutalokeskustassa. Käynti Ulrika 
Eleonoran kirkossa v. 1700.  Tutustuminen Lebel-
linkauppiaan museoon.

Tutustuminen yksityiseen puutarhaan kaupungin kes-
kustassa. Lounas Krs:n Pursiseuran ravintola Paviksella 
Korkeasaaressa. Noutopöytä, liha- ja kalavaihtoehto. 
Matkataan kalastajakylien Leppäsalmen ja Antilan 
kalastajakylien kautta tutustutaan yksityiseen puu-
tarhaan tai kasvihuoneeseen Kristiinankaupungin 
ulkopuolella.

Iltapäiväkahvit Felenin talon pihalla kaupungin keskus-
tassa (kahvi+ leivonnainen) Kotimatka alkaa.
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LUONTORETKEILYÄ
Kristiinankaupungissa
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Opas kertoo yli 120.000 vuotta vanhan luolan histori-
asta ja neandertalin ihmisestä.

Ajetaan Peruksen kylään  ja tutustutaan Lapväärtin-
joessa olevaan Storholmenin saareen ja sen  luonto-
polkuun n. 1 km. Iltapäiväkahvit Peruksen kyläkah-
vilassa. Kotimatka alkaa.

Kesto n. 6 ½ t    

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Opas ryhmähinta 6 ½ t = opastuspalvelut 210 € 
+ 25 €/ hlö sis. lounas+2 x kahvit

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Kristiinankaupungin upeat luontoelämyksiä
Vaella turmeltumattomassa luonnossa, 
tee pyöräretkiä rantateitä pitkin, tervehdi 
eläimiä laitumella, nauti piknikistä puistos-
sa tai rannalla, kasta varpaasi veteen...

LUONTORETKEILYÄ

...elävä maaseutu meren läheisyydessä

Kuvaus  Aamukahvit Café –Ravintola Jungmannissa 
kahvi ja tuore leivonnainen/suolainen.

Opastettu kiertoajelu/ -kävely Kristiinankaupungin 
keskustassa .

Opastettu kävelykierros Tiilitehtaanmäen luonto-
polulle. Linja-auto vie polun alkuun ja hakee ryhmän 
luontopolun päätepisteestä.

Matkataan Pyhävuorelle n. 130 m. merenpinnan 
yläpuolella n. 12 km keskustasta. Pyhävuorella Lounas 
ravintola Lähiluolassa. Noutopöytä liha- ja kalavaihto-
ehto. Lähdetään tutustumaan Susivuorella olevaan 
Susiluolaan linja-autolla. Susivuorelle patikointia 
n. 2 x 400m Susiluolalle kesto 1 t.
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LIIKUNNALLINEN
Kristiinankaupunki
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Kesto 6 t    

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Ryhmähinta 32,50 € / hlö sis. kuntosali,lounas, uinti, 
kahvit/mehu + alkuesittelyopastus 124€

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Aktiiviselle vierailijalle
Lapsiperheille ja muille lapsenmielisille 
on leikkipuistoja keinuineen mm. Sauna-
puistossa, Meriuimalassa ja Pukinsaaren 
leirintäalueella. Kesäaikaan koulujen 
pihamaat ovat myös käytettävissä.

LIIKUNNALLINEN.. .

. . .kaikkea kuntosalista uimahalliin ja 
luontopoluista urheilukentille
Kuvaus Kristiinankaupungin yleisesittelykierros, linja-
autolla tai kävellen. 

Tutustuminen paikalliseen kuntosaliin jossa vapaa-
valintaista ohjattua liikuntaa n. 1½ t.   
        
Lounas Rav. Crazy Catissa Kauppatorin laidalla.
Tutustuminen Tiilitehtaanmäen luontopolkuun kävel-
len kartan kera. Vaihtoehtona tutustuminen Kristiina- 
urheilukenttään eli omaehtoista liikuntaa 1 t.

Uintia uimahalli Ankkalammessa n. 1½ t. 
Hinta: 5,50 €  aikuinen /3 € lapsi

Kahvi/ mehu + pulla uimahallin kahviossa. 
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KISSOJEN KUJILLA- KIERROS
Kävelykierros lapsille ( 6-12 v)
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Kielet suomi ja ruotsi

Ryhmähinta minimiveloitus 160 €,  jos yli 25 hlöä 6 €/hlö

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Kristiinalaiskissa Oskari & Co.

Kristiinalaiskissa Oskari on kujeileva katti. 
Lapsille kerrotaan elävällä tavalla ennen-
kuulumatonta historiaa, kuin sukellettaisiin 
suoraan satukirjan sivuille!

KISSOJEN KIERROS

...Oskari-kissan elämä purjelaiva-
aikakaudella.

Kuvaus Seurataan kristiinalaiskissa Oskarin elämää 
purjelaiva-aikakaudella. Sisältää 10 pysähdyspaikkaa: 
draamaa, tehtäviä, arvoituksia reitillä, lopuksi pikku 
yllätyslahja.

Täällä odottaa Oskarin ja hänen perheensä 
elämänkerta 6-12 -vuotiaita seikkailijoita 
historialliselle elämyskierrokselle.

Kesto 1½ t

Pituus n. 3 km
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JOULUINEN MERIKAUPUNKI 
kävelykierros vain 20.11. - 6.1. välisenä aikana
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Kielet suomi, ruotsi, englanti

Hinta 15 € /hlö tarjoiluineen 
Minimi 6 hlöä -  Max 20 hlöä.

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

Joulunavaus
Jouluavaus järjestetään marrasku-
un keskivaiheilla tai sen lopussa. Siitä 
alkaa paikallisten liikkeiden joulumyynti. 
Näyteikkunat koristellaan jouluisesti, 
puiston jouluvalot syttyvät ja Kauppatorin 
suuri kuusi asetetaan paikoilleen. Kuljet-
taessa sillan yli kohti kaupungin keskustaa 
on näkymä sanoinkuvaamaton!

JOULUKIERROS.. .

. . .Glögien ja piparkakkujen kera

Kuvaus Aloitetaan Kauppatorilla olevan Joulukuusen 
luota. Reitillä kierrellään puukeskustassa eri kohteissa, 
kerrotaan 1800-luvun joulunvietosta Kristiinan-
kaupungissa ja ihaillaan  yksityiskotien koristeltuja 
jouluikkunoita. Lopuksi glögitarjoilua ja pipareita 
jouluisessa ympäristössä.

Kesto 1½ t

Pituus n. 2-3 km
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KOLMEN KAUPUNGIN KIERROS
Kristiinankaupunki - Närpiö - Kaskinen
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Lähtö kohti merellistä Kaskista. Lyhyt kiertoajelu 
keskustassa sekä tutustuminen Murreyn pariskun-
nan kodikkaaseen pihapiiriin jossa keramiikkapaja ja 
näyttelytila (ilmainen). 

Iltapäiväkahvit leivonnaisineen Ravintola Sinisessä 
Hetkessä meren rannalla. Lähtö takaisin Kristiinan-
kaupunkiin tai matka jatkuu kohti kotikaupunkia.

Kesto n. 7  t. Opas mukana koko päivän.

Kielet suomi, ruotsi, englanti

Hinta Opastuspalvelut n. 7 t. 288€  €  + 28,50 € / hlö 
sis. 2 museota, lounas, kahvit.

Kaikki hinnat sisältävät alv.

Ota yhteyttä! Terveisiä Helena Kari

Ryhmämatkat 2015-2016

3 KAUPUNGIN.. .

. . .tutustu kolmeen rannikkokaupunkiin

Kuvaus Oppaan tapaaminen Hotelli Kristiinan edustalla. 
Opastettu kiertoajelu puutalokeskustassa sekä käynti 
Ulrika Eleonoran kirkossa. Käynti Lebellin kauppiaan-
talon museossa v. 1761.

Lähtö kohti Bäcklideniä, Närpiössä n. 18 km. Lounas 
Kasvihuoneravintola Lind´s Kökissä. Monipuolinen 
seisova pöytä. Tutustuminen Bäcklidenin kylässä 
moderneihin lohkokasvihuoneisiin. Viljelijä kertoo 
viljelytoiminnastaan.

Lähdetään kohti Närpiön keskustaa, lyhyt kiertoajelu 
ja  pysähdys Pyhä Marian kirkon luona sekä 1800-
luvun kirkkotallit n. 150 kpl. 

Tutustuminen Närpiön Öjskogs-puiston ulkoilmamu-
seoalueeseen mm. vanha koulutupa, talonpoikaistalo, 
apteekkimuseo, maalaiskauppa, oma museo-opas 
esittelee. (ei talvella).
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KARTTA
Näin löydät Kristiinankaupungin puutalokeskustassa
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Ryhmämatkat 2015-2016

KRISTIINAN-
KAUPUNKIIN
...muualta Suomesta!

Kristiinankaupunkiin pääset helposti omalla autolla tai 
bussilla: kaupungin läpi kulkee valtatie E8 ja sijainti on 
sopivasti myös valtakunnallisen matkailutiestatuksen 
saaneen Pohjanlahden Rantatien varrella. Vaasan, 
Porin sekä Seinäjoen lentokentiltä ja rautatieasemilta 
pääset perille kätevästi bussilla tai vuokra-autolla. 

Helsinkiin   335 km

Ouluun    415 km

Turkuun    237 km

Tampereelle   179 km
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MATKAILUINFO
Ryhmämatkat Kristiinankaupungissa
Varaa matkaohjelmasi meiltä! Kysy lisää, myös majoi-
tusmahdollisuudet.

Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy / Matkailu 

 puh. 040 740 2311

 turism.matkailu@krs.fi

 visitkristiinankaupunki.fi
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