
 

 

 

 

 

Retki Laitilaan – Entisen Valkojärven ympäri -kierros torstaina 14.6. klo 18-21.30 

Osallistumismaksu retkelle 20 €/henkilö ja se sisältää bussimatkan, opastuksen ja retkikahvit. 

Ilmoittautumiset 7.6. mennessä Passariin, puh. 02-8451 5500 tai yhteispalve@uusikaupunki.fi 

Järjestää Uudenkaupungin matkailuoppaat 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/retki-laitilaan-entisen-valkojarven-ympari-kierros 

 

Urkuvartti torstaina 14.6. klo 12.00 

Uudenkaupungin Uusi kirkko 

Urkumusiikkia noin 15 min ajan. Tämän jälkeen mahdollisuus tutustua urkuihin kanttorin johdolla. 

Vapaa pääsy! 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/kesainen-urkuvartti-uudessa-kirkossa-0 
 

Senioritori lauantaina 16.6. 9.00-13.00 

Torilla mukana aktiivisia yhdistyksiä ja ohjelmassa tanhuesityksiä, kuorolaulua ja makkaranpaistoa. Torilla 

esiintyy myös nuorisopuhallinyhtye ONE. 

Vapaa pääsy!  

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/festitori-tul-toril-teematori 
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Risteilyt Isokarin majakkasaareen M/S Kertulla 

6.6.-20.6. keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin 

26.6.-5.8. tiistaista sunnuntaihin 

8.-12.8. keskiviikosta sunnuntaihin 

Laivamatkan aikana opastus, joka tutustuttaa saaristoluontoon sekä sisäsaariston nähtävyyksiin. Isonkarin 

satamasta lähdetään opastetulle kierrokselle, jonka aikana tutustutaan saaren luontoon sekä itse 

majakkaan. Majakka on edelleen toiminnassa oleva merenkulun turvalaite, ja sisäänpääsy majakkaan 

tapahtuu ohjatusti. Lounas saarella tarjoillaan puolustusvoimien vanhassa ruokalakasarmissa. 

Aikataulu: Lähtö Uudestakaupungista klo 10.30, lähtö Isostakarista klo 16.00 ja paluu Ukiin noin klo 17.30. 

Risteilyn kesto on 7 tuntia, josta Isossakarissa ollaan 4 tuntia. 

Hinnat: aikuiset alkaen 59 €, lapset (4-12 v) alkaen 25 €, alle 4 v. maksutta. 

Hinta sisältää merimatkat, lounaan (kylmäsavukirjolohikiusaus ja Isokarinlimppu), opastetun kierroksen 

Isossakarissa sekä sisäänpääsyn majakkaan. 

Paikkavaraukset puhelimitse 040 186 6350, matkailutoimistosta tai suoraan netissä. Liput maksetaan 

laivassa lähtöpäivänä. 

https://www.isokari.fi/risteilyt/ 

 

Saunaristeily TIFTÖ V:llä 

keskiviikkona 13.6. 17.00-21.00 

Risteily jossa yhdistyy kaikki oleellinen. Venematka saareen, jossa mahdollisuus saunomiseen, uimiseen ja 

grillailuun. Lähtö: Saaristolaivojen laituri, Uusi-Möljä, Suukarintie 2. 

Hinnat: 25 €/henkilö + saunamaksu 5 €/henkilö. 

Hinta sis. kahvi/tee/mehu. Alle 10 v. ilmaiseksi. 

Lisätietoa ja varaukset: Tiftö V:n risteilyille: tiftovene@gmail.com, Mikael 0500 911 345,  

Leena 050 351 3109  

http://www.tiftov.com/ 
 

Sightseeing-pikkuristeily M/S Kertulla 

6.6.-11.8. keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin 18.30-20.30 

Kertun Pikkuristeilyllä näet merellisen Uudenkaupungin vilkkaat satamat sekä kauneimmat rannat. Risteily 

sopii niin paikkakuntalaisille kuin muualta tuleville! Kapteeni kertoo risteilyn aikana ajankohtaisasiat 

meriluonnosta. Vaihtuvasta risteilyohjelmasta, vierailevista esiintyjistä ym. löytyy tietoa M/S Kertun 

Facebook-sivulla. 

Hinnat: kertalippu 18 €/aikuinen, 9 €/lapsi 4-12 v. 

Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. 

https://www.mskerttu.fi/pikkuristeilyt/ 

 

Torstaivisaristeily M/S Kertulla 

30.8. asti torstaisin 18.30-20.30 

Torstaivisa vie merelle viihtymään ajankohtaisten tietokilpailukysymysten parissa. Joukkueittain käytävässä 

visassa on kysymyksiä maalta ja mereltä, ja visan aikana kuunnellaan myös Merisää. Laivassa oiva tarjonta 

paikallispanimoiden huurteisia herkkuja ja täydet anniskeluoikeudet. 

Hinnat: kertalippu 10 €/henkilö, kausikortti 50 €/henkilö. 

Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. 

https://www.mskerttu.fi/torstaivisa/ 
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Wahlbergin museotalo 

Tiistaista perjantaihin klo 12-15 

11.6.-26.8. maanantaista perjantaihin klo 10-17 ja lauantaista sunnuntaihin klo 12-15 

Wahlbergin talon rakennutti 1870-luvun alussa uusikaupunkilainen tupakkatehtailija Fredrik Wahlberg. Nyt 

tämä entinen porvariskoti tutustuttaa 1800-luvun lopun asumiseen ja elämiseen. Uudenkaupungin 

kaupunginmuseona toimivan talon yläkerrassa on laaja merenkulkumuseo. 

4.5.-26.10.2018 Kartsalla, uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta kertova näyttely. 

Opastukset kesätorstaisin klo 14, pääsylipun hinnalla. 

Kesäaikana Wahlbergin museotalon piharakennuksessa on kaikkien lapsivieraiden suosima leikkipaikka. 

Hinnat: Aikuiset 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/wahlbergin-museotalo 
 

Automuseo 

Avoinna joka päivä kesä-elokuussa klo 10-18 

Automuseon kokoelmissa on reilusti yli sata autoa, hyvä valikoima veteraanimopoja, muutama moottoripyörä 

sekä kaksi lentokonetta. Kolmessa avarassa näyttelyhallissa on myös paljon muuta nähtävää. Autojen 

merkki- ja mallivalikoima on monipuolinen, Kupla-Volkkarista Cadillaciin ja enemmänkin. 

Hinnat: 10 €/aikuiset, 5 €/lapset, 8 €/eläkeläiset 

https://www.visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/automuseo 
 

Bonk 

5.–20.6. ti–la klo 11–15. Juhannuksena suljettu. 

25.6.–12.8. joka päivä klo 10–18.  

14.–31.8. ti–la klo 11–15. 

Bonk on hullunkurinen fantasiatuote, joka juontaa juurensa kuvataiteilija Alvar Gullichsenin ideasta. Oy Bonk 

AB on kuvitteellinen perheyhtiö, jonka ympärille on kehittynyt kokonainen historia ja jonka nimissä on tehty 

jos jonkinlaisia keksintöjä. Museossa on esillä mm. toimintavapaita koneita, kosmisen terapian sovellutuksia, 

disinformaatiojärjestelmiä sekä paikallistettuja mustia aukkoja.  

Hinnat: aikuiset 9,00 €, eläkeläiset/opiskelijat 6,00 €, lapset 4-12 v. 4,00 € 

http://www.bonkcentre.fi/ 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 4205 333, 0504205425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muita menovinkkejä: 
visituusikaupunki.fi 
 
Muutokset mahdollisia 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

