
Seilin punaiset venemajat, lehtomainen luonto ja kauniit pihapiirit yhdessä tutkimustoi-
minnan kanssa luovat kokonaisuuden, jonka vertaista ei ole muualla. Seili onkin ute-
liaan matkailijan ehdoton valinta.  Seilin saarella olet keskellä kauneinta saaristoa. Sam-
alla historialiset rakennukset muistuttavat kuitenkin saaren hurjasta menneisyydestä. 
Saaren päärakennuksessa toimii  Ravintola Seili sekä kahvila. Opastetut kierrokset tu-
tustuttavat saaren ainutlaatuisuuteen sekä Turun yliopiton saarella tekemään tutkimukseen.  
 
Ryhmämatka Seiliin – esimerkki
 - Lähtö Turusta, Matkalla kahvitus.
 - Lounas Ravintola Seilissä – Kattava lounaspöytä. Huomioimme myös erityis-  
     ruokavaliot.
 - Opastettu kierros – Tutustu oppaan johdolla saaren luontoon ja tutkimustoi-  
     mintaan. Tempaudu satojen vuosien takaisten tarinoiden maailmaan.
 - Vapaata aikaa tutustua saareen ja sen palveluihin – Nauti kahvila paleluista,   
     vieraile näyttelyssä tai levitä piknik kalliolle. Vierailu saarella 2-5 h ohjelman   
     mukaan. 
 - Paluu Turkuun tai Nauvoon. Matkalla kahvitus sekä pientä suolaista tai
   makeaa.

Hntaan kuuluu:  
Merimatkat - Turku — Seili — Turku
Opastus saarella, n. 1 ½ h
Lounaspöytä ja kahvi
Kahvitus aluksella 
Pientä suolaista tai makeaa

Peruutusehdot:  
Matkan voi perua 1kk ennen maksutta.  

Lisätietoja: 
www.vitharun.fi  
 
Yleistä: 
Suosittelemme hyviä kävelykenkiä ja 
säänmukaista vaatetusta.   
 
Vaativuus:
Normaali kävelykunto. Maasto on ta  
saista ja helppokulkuista. Kuljemme   
hiekkateitä ja lyhyt pätkä niityllä ja   
metsäpolulla.  

SEILIN RYHMÄMATKAT 
Alk. 59 €/hlö

HINNASTO 

Ryhmäkoko       Hinta / hlö
     > 35  59 €
    30—34  62 €
    25—29  65 €
    20—24  69 €
      < 20       Kysy hinta

REDERI AB VITHARUN
www.vitharun.fi  
sales@vitharun.fi 
0400 17 66 84

VARAUKSET:



Keskellä saaristomerta lepäävän Gullkronan nimestä kerrotaan tarinaa, jonka mukaan ruotsin kuning-
atar Namurin Blanka olisi saaren kauneudesta ihastuneena uhrannut kruununsa merenselälle. 
Lähde päiväristeilylle tutustumaan tähän saariston kruunuun ja koe aito saaristomaisema ja kulttuuriympäri-
stö. Risteilyn aikana laiva piipahtaa Seilin saaren rannassa. Seilistä lähdettyämme, nautimme lounaan 
ja reitti jatkuu läpi saariston. Laivan aurinkokannelta nautit esteettömästä näkymästä saariin, luotoihin ja 
kauniiseen saaristoluontoon. Perillä Gullkronassa voit osallistua opastetulle kierrokselle, tutustua saaren 
historiaan, kiehtovaan luontoon ja aitoon saaristomiljööseen joka henkii 1500-lukua. Luotsimuseo sijaitsee 
saaren korkeimmalla kohdalla ja tarjoaa upeat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin, kauas yli saaristomeren.  
 
Ryhmämatka Gullkronaan – esimerkki
 - Lähtö Turusta. Matkalla keittolounas ja kahvitus. 
    Huomioimme myös erityisruokavaliot.
 - Opastettu kierros – Tutustu oppaan johdolla saaren luontoon ja saaren historiaan. Tem  
   paudu satojen vuosien takaisten tarinoiden maailmaan.
 - Vapaata aikaa tutustua saareen ja sen palveluihin – Nauti kahvilapalveluista, vieraile näyt 
   telyssä tai levitä piknik kalliolle. Vierailu saarella 1 ½ -5 h ohjelman mukaan. 
 - Paluu Turkuun tai Nauvoon. Matkalla kahvitus sekä pientä suolaista tai makeaa.

Hntaan kuuluu:  
Merimatkat - Turku - Gullkrona - Turku
Opastus saarella, n. 1 ½ h
Keittolounas ja kahvi
Kahvitus aluksella 
Pientä suolaista tai makeaa

Peruutusehdot:  
Matkan voi perua 1kk ennen maksutta.  

Lisätietoja: 
www.vitharun.fi  
 
Yleistä: 
Suosittelemme hyviä kävelykenkiä ja 
säänmukaista vaatetusta.   
 
Vaativuus:
Normaali kävelykunto. Maasto on ta  
saista ja helppokulkuista. Kuljemme   
hiekkateitä ja lyhyt pätkä niityllä ja   
metsäpolulla.  

GULLKRONAN RYHMÄMATKAT 
Alk. 69 €/hlö

HINNASTO 

Ryhmäkoko       Hinta / hlö
     > 35  69 €
    30—34  71 €
    25—29  75 €
    20—24  81 €
      < 20       Kysy hinta

REDERI AB VITHARUN
www.vitharun.fi  
sales@vitharun.fi 
0400 17 66 84

VARAUKSET:



Nauvo – Saariston sympaattinen keskus Turun saariston sydämessä. Tässä riittää tekmistä 
koko perheelle. Päivä vierähtää helposti satamapuoteihin ja sataman palveluihin tutustues-
sa tai rannalla makoillessa. Satama sijaitsee aivan Nauvon keskustan tuntumassa, kaikkien 
palvelujen yhteydessä. Nauvo on myös herkkusuun valinta. Kesäisen Nauvon ravintolatar-
jonnasta löytyy jokaiselle jotakin aina tuoreesta kalasta ja muista merenherkuista legendaa-
risiin pizzoihin saakka. Tutustuu Nauvoon oppaan johdolla, viemme sinut satojen vuosien 
takaisten tarinoiden maailmaan.  
  
Ryhmämatka Nauvoon – esimerkki
 - Lähtö Turusta, Matkalla kahvitus.
 - Lounas Ravintola L’Escalessa – Kattava lounaspöytä. Huomioimme myös 
    erityisruokavaliot.
 - Opastettu kierros – Tutustu oppaan johdolla Nauvoon historiaan, luontoon ja             
     saaristomerenkulkuun.Tempaudu satojen vuosien takaisten tarinoiden  
   maailmaan.
 - Vapaata aikaa tutustua kylään ja sen palveluihin – Nauti kahvila paleluista,   
    vieraile näyttelyissä tai levitä piknik rantaan. Vierailu saarella 2-5 h ohjelman   
    mukaan. 
 - Paluu Turkuun. Matkalla kahvitus sekä pientä suolaista tai makeaa.

Hntaan kuuluu:  
Merimatkat - Turku — Nauvo — Turku
Opastus saarella, n. 1 ½ h
Lounaspöytä ja kahvi
Kahvitus aluksella 
Pientä suolaista tai makeaa

Peruutusehdot:  
Matkan voi perua 1kk ennen maksutta.  

Lisätietoja: 
www.vitharun.fi  
 
Yleistä: 
Suosittelemme hyviä kävelykenkiä ja 
säänmukaista vaatetusta.   
 
Vaativuus:
Normaali kävelykunto. Maasto on ta  
saista ja helppokulkuista. Kuljemme   
hiekkateitä ja lyhyt pätkä niityllä ja   
metsäpolulla.  

NAUVON RYHMÄMATKAT 
Alk. 59 €/hlö

HINNASTO 

Ryhmäkoko       Hinta / hlö
     > 35  59 €
    30—34  62 €
    25—29  65 €
    20—24  69 €
      < 20       Kysy hinta

REDERI AB VITHARUN
www.vitharun.fi  
sales@vitharun.fi 
0400 17 66 84

VARAUKSET:


