
 

 

 

 

 

 

Natural High Healing Festival 2018 torstaista sunnuntaihin 5.-8.7. 

Nopperlantie 1 

Natural High Healing Festivaali tulee Uuteenkaupunkiin jo neljännen kerran! Valloittava festivaali on sydäntä 

avaava ja saattaa muuttaa elämäsi! Luvassa on mielenkiintoisia työpajoja: mm. joogaa, tanssia, tantraa, 

luovaa liikettä, taidetta, mindfulnessia, kehotietoisuutta, meditaatiota, läsnäoloa, laulua ja huippu musaa! 

Ohjelma julkaistaan kevään aikana. LET YOUR HEART DECIDE. Tapahtuma on päihteetön, savuton sekä 

uutuutena vegaani 2018. Emme liity politiikkaan, järjestöihin, emmekä mihinkään uskontoon. 

www.naturalhighfestival.fi 

 

Luodolla tuulee lauantaina ja sunnuntaina 7.-8.7. 

Pyhämaa 

Luodolla tuulee on iloinen, lämminhenkinen ja yhteisöllinen tapahtuma, jolle on tyypillistä mm. se, että yleisö 

pääsee itse osallistumaan moneen ohjelmanumeroon. Tervetuloa mukaan! 

La 7.7. tori avautuu klo 10, tarjolla monipuolista ohjelmaa koko päivän ajan, 

päättyen Pyhämaan Pirtin tansseihin, tanssittajana K. Juva ja Haavekuva. 

Su 8.7. aloitetaan klo 9 Kajakkiretkellä "Mikonkartta", ennakkoilmoittautuminen. Päivän aikana mm. käsityö- 

ja valokuvanäyttely sekä taidenäyttely ja muotokuvamaalausta, taiteilija Helinä Kalliolevo. 

pyhamaa.fi/pyhamaan-tapahtumat/luodolla-tuulee/ 

 

Myllymuorin synttäriseikkailu lapsille tiistaina 3.7. ja torstaina 5.7. klo 11-12.30 

Lähtöpaikka Vaakahuoneelta, matkailutoimiston piharakennus, Rauhankatu 10.  

Retki päättyy Myllymäelle, jossa on leikkipuisto ja mahdollisuus syödä eväät. 

Hauska laulua, leikkiä, loruja sekä kuvia sisältävä retki Uudenkaupungin nähtävyyskohteissa vie tarinasta 

toiseen. Reitti kulkee Vaakahuoneelta, Uuden kirkon, torin, Seikowin vanhan koulun ja 

Merimiehenkotimuseon kautta Myllymäelle. 

Liput: 9 €/henkilö. Perhelippu (4 henk. samassa taloudessa asuvat) 35 €. Alle kouluikäiset vain aikuisen 

seurassa. Hinta ei sisällä tarjoilua, omat eväät piknikille mukaan. Liput ja varaukset ennakkoon 

matkailutoimistosta 

www.piironginlaatikko.com 

 

Herrasväen käytöskoulu keskiviikkona 4.7. klo 11-12 

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11 

Tänä kesänä opetellaan jälleen kunnon herrasväen käytöstapoja. Merikaupungin porvarisperheissä lapset 

opetettiin entisaikaan jo pienestä pitäen hyville tavoille. 

Oppaan johdolla käytöskouluun osallistuvat lapset pääsevät kokeilemaan mm. kävelykepin käyttöä, ja 

opettelemaan oikeanlaisia kumarrus- ja niiaustekniikoita. 

Hinta: 5 €/hlö 

www.uudenkaupunginmuseo.fi 

 

http://www.naturalhighfestival.fi/
http://pyhamaa.fi/pyhamaan-tapahtumat/luodolla-tuulee/
http://www.piironginlaatikko.com/
http://www.uudenkaupunginmuseo.fi/


Opastettu katujunakierros keskiviikkona 4.7. klo 14 

Uudenkaupungin matkailuoppaiden pitämä opastettu katujunakierros. 

Lähtö rantakadun ja Kirkkokadun kulmasta. 

Liput: 5 €/hlö, ostetaan junasta 

https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/opastettu-katujunakierros 

 

Mansikkakarnevaallit keskiviikkona 4.7. klo 16 

Pakkahuone 

Aistikkaat toritanssit meille takaa upeista upein Janne Tulkki! 

Vaikka mansikat olisi jo hankittu, tämä on nähtävä! Iltatorille Pakkiksen ympäristöön ja kaupunginlahden 

rantaan ovat kaikki tervetulleita myymään, ostamaan ja nauttimaan heinäkuisesta toritunnelmasta. 

Lasten satama klo 16.30-18.00 Ohjelmassa Kurkistus kirkkoon: Tutustuminen Vanhaan kirkkoon. Lähtö 

leikkikentältä. Koko kesän keskiviikkoisin jatkuvan Lasten sataman toimintaan osallistutaan oman aikuisen 

kanssa. 

www.karilla.fi 

 

Urkuvartti torstaina 5.7. klo 12.00 

Uudenkaupungin Uusi kirkko 

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

Vapaa pääsy! 

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

 

Lastentori lauantaina 7.7. klo 9-13 

Tervetuloa mukaan iloiselle lastentorille. Luvassa on nukketeatteria, pomppulinnaa, talutusratsastusta ja 

muuta mukavaa. Vapaa pääsy! 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/lastentori-tul-toril-teematori 

 

Pihakirppis Lepäisillä sunnuntaina 8.7. klo 12-15 

Urholantie 28 

Tul myymä tavaroittas, paikka ilmane. Tai ostama hyvää kamaa. Tai kuluttama muute vaa aikattas maal. 

Buffetki o. Teeman Äijämeininkki! 

www.facebook.com/groups/293680094074667/?source_id=91433803470 

 

 

 

 
 

Risteilyt Isokarin majakkasaareen M/S Kertulla 

26.6.-5.8. tiistaista sunnuntaihin Huom ei risteilyä 6.-8.7. 

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. 

www.isokari.fi/risteilyt/ 

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


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. Huom! Ei 4.7., 6.7., 7.7., 11.7. ja 13.7. 

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

Sisäänpääsy laivaan klo 18.00 alkaen, ei ennakkovarauksia. 

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. 

www.mskerttu.fi/torstaivisa/ 

 

Lasten merirosvoristeily Kaljaasi Olgalla 

6.-27.7. perjantaisin klo 15-17 

Lasten ja seikkailuhenkisten oma merirosvoristeily. Risteilyllä kierretään Uudenkaupungin saaristossa ja 

kuullaan mitä mielenkiintoisimpia juttuja ja koetaan sitäkin enemmän. Mukaan reissuun on värväytynyt 

joukko jännittäviä ja iloisia piraatteja, jotka keksivät matkan aikana kaikenlaista hauskaa tekemistä. 

Hinnat: 20 €/lapsi, 25 €/aikuinen. Hintaan sisältyy laivamatka, ohjelma, yllätyspussi + mehu. 

Risteilyt varattava viimeistään edeltävänä päivänä Uudenkaupungin matkailutoimistosta 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/lasten-merirosvoristeilyt-kaljaasi-olgalla 

 

Risteilyt Katanpään linnakesaarelle Kaljaasi Olgalla 

30.6-5.8. lauantaisin ja sunnuntaisin 10.30-18.00 (30.6. täynnä) 

Löydä saariston kätketty helmi! Katanpään mielenkiintoiset linnoitukset tykkeineen, upea luonto ja jännittävät 

kivilouhokset houkuttelevat eri-ikäisiä kävijöitä. 

Hinnat: 58 €/aikuinen, 28 €/lapsi (4–12 v.). Risteilyyn sisältyy edestakainen merimatka, lounas 

menomatkalla laivassa (lohikeitto ja saaristolaisleipä) sekä opastettu kierros linnakesaarella. 

Liput: Risteily varataan viimeistään risteilyä edeltävänä päivänä ja myydään Uudenkaupungin 

matkailutoimistossa, puh. 050 420 5425, 050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi 

Lähtö: Pakkahuoneen vierassatamasta länteen oleva Saaristolaivojen laituri Uudella-Möljällä, Suukarintie 2. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/kaljaasi-olgalla-katanpaan-linnakesaarelle 

 

  

https://www.mskerttu.fi/pikkuristeilyt/
https://www.mskerttu.fi/torstaivisa/
https://uusikaupunki.fi/tapahtumat/kaljaasi-olgalla-katanpaan-linnakesaarelle


 

Wahlbergin museotalo 

Ylinenkatu 11 

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. 

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

 

Luotsimuseo 

Vallimäki 

Avoinna 25.6-12.8. päivittäin klo 12-15 

Vallimäellä sijaitseva vanha, 1850-luvulla rakennettu Uudenkaupungin luotsiasema on kesäaikana avoinna 

luotsimuseona. Kahdessa huoneessa on esillä aseman ja muiden läheisten luotsiasemien alkuperäistä 

esineistöä. 

Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja 

merimiehenkotimuseo, voimassa 2 päivää) 

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/luotsimuseo 

 

Merimiehenkotimuseo 

Myllykatu 18 

Avoinna 25.6.-12.8.2018 päivittäin 12-15. 

Merimiehenkotimuseo yksi Uudenkaupungin vanhimmista säilyneistä asuinrakennuksista. Talo lienee 

rakennettu 1770-luvulla. Pieni talo on sisustettu kuvaamaan 1900-luvun alun uusikaupunkilaisen 

merimiesperheen kotia. 

Pääsymaksu: 2 €/aikuiset, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Yhteislippu 5 €/aikuiset (sis. Wahlbergin talo ja 

Luotsimuseo, voimassa kaksi päivää). 

uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/museokohteet/merimiehenkotimuseo 

 

Automuseo 

Autotehtaankatu 11 

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 

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

 

Bonk 

Siltakatu 2 

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 €, eläkeläiset/opiskelijat 6 €, lapset 4-12 v. 4 € 

www.bonkcentre.fi/ 

http://www.bonkcentre.fi/


Seinätön museo 

Uudenkaupungin museo on julkaissut viisi mobiiliopastusreittiä. Mobiilioppaan käyttö on ilmaista ja se toimii 

älypuhelimella, tabletilla tai myös tietokoneella. Sen käyttöä varten ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, vaan 

siihen pääsee normaalisti nettiselaimen kautta.  Näet kaikki Uudenkaupungin museon mobiiliopasteet 

osoitteessa: http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo 

 

Kartsalla - uusikaupunkilaisnuorison hengailupaikkoja 1950-90-luvuilta 

Muistatko, missä oli Tyrkkyputki, Kulmis, Ala-grilli, Tikkari jne.? 

 

Uusikaupunki 1918 

Sisällissodan tapahtumapaikkoja ja tapahtumia Uudessakaupungissa. Kaikkiaan 11 kohteen avulla voi tutkia, 

mitä Uudessakaupungissa tapahtui noina epävarmuuden ja epäjärjestyksen aikoina. 

 

Uudenkaupungin muistomerkit 

Uudenkaupungin muistomerkit, ulkoveistokset ja muistolaatat ja niiden taustat mobiilisti. Mukana ovat mm. 

venäläinen hautausmaa, kullantekijöiden muistokivi, pääministeri A. K. Cajanderin muistolaatta, Jussi 

Vikaisen tekemä Kalastajanaisen suru. 

 

Wähälasten Uusikaupunki 

Uudenkaupungin keskustasta, kuten tori, Kalaranta ja Myllymäki. Koululaisryhmät, ja tietysti kaikki muutkin 

käyttäjät, voivat mobiiliopasteen avulla tutustua Uudenkaupungin historiaan joko omassa luokassa tai 

kotona, tai vaikkapa reippaillen kaupungilla kohteesta toiseen. 

 

#museokännykässä -mobiilisovellus 

Tämä opaste on suunnattu etenkin koululaisille. Opaste vie kohteisiin, jotka jotenkin liittyvät 

uusikaupunkilaisten nuorten ja lasten maailmaan. Sovelluksen avulla on mahdollista tutkiskella, mitä 

esimerkiksi Leijonapuiston paikalla oli ennen tai milloin rakennettiin jäähalli, Pohitullin koulu jne. 

 

 

 

 

 

Taidetalo Pilvilinna 

Hiuntie 212 

Avoinna 26.6.-11.8. tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 14-18 

Pilvilinna on värikäs ja hauskalla tavalla omaperäinen taidetalo. Talon ulko- ja sisäseiniä koristavat 

kuvitukset ja näyttelyt ovat taiteilija Raija Nokkalan käsialaa, ja talon seiniltä voi lukea Ulla Kamppisen 

pilvirunoja. Pitsimökki ja vuosittain vaihtuvat taidenäyttelyt, tunnelmallinen taidepolku metsässä, terassi 

meren rannalla, herkkupöytä ja omaperäinen korttipuoti viehättävät. 

Pääsymaksu: 5 €/ hlö, 3 €/lapsi 

www.nokkala.net 

 

Galleria-taidelainaamo Horisontti 

Alinenkatu 24 

Avoinna tiistaista perjantaihin klo 13-17 ja lauantaisin klo 10-14 

Koko kesän NÄINKÖ NÄIN? -näyttely 

5.7. avautuu Teuvo Salminen: Saariston lumo ja karikatyyriryhmä sekä Arja Lundenin akvarelleja 

Vapaa pääsy! 

www.facebook.com/rantagalleria/ 

 

  

http://tarinasoitin.fi/uudenkaupunginmuseo
http://www.nokkala.net/
http://www.facebook.com/rantagalleria/


Runonkulman Galleria ja Pikkukylän Puoti 

Ylinenkatu 38B 

4.-28.7. ke-pe klo 11-17 ja la 11-15 

Maria Kajanki maalauksia; Paljain jaloin. 

Vapaa pääsy! 

www.facebook.com/RunonkulmanGalleria/ 

 

Vason näyttelytila 

Pakkahuoneentori 

Avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10-17 

Tänä kesänä esillä valokuvanäyttely Herttuatar ja kapteenska. Purjelaiva Herttuatar Cecilie on merenkulun 

historiamme tunnetuimpia aluksia. Muutamia vuosia sitten aluksen legendaan tuli uusi käänne, kun 

ahvenanmaalainen Freya Darby löysi kotoaan vuosikymmeniä avaamattomana olleen matkalaukun. Vason 

näyttelyssä on esillä laukusta löytyneitä kirjeitä ja valokuvanegatiiveja: upeita potretteja matkustajista, 

merimiehistä ja merikapteenista sekä ihmeellisen kauniista aluksesta, Ceciliestä. Vasossa on esillä myös 

suurikokoinen Warma-laivan pienoismalli, vanhoja venemoottoreita ym. 

Vapaa pääsy! 

www.uudenkaupunginmerihistoriallinen.fi/muu-toiminta-ja-tapahtumat/vaso/ 

 

Pakkahuoneen kahvion näyttely 

Pakkahuoneentori 

Avoinna kesä-elokuussa päivittäin klo 8-22 

Markus Kotirannan taidenäyttely. 

Vapaa pääsy! 

 

Saaristomeren panoraamaa -valokuvanäyttely 

Kaupunginlahden Sorvakon puoleinen ranta 

Avoinna 19.6.-10.7. vuorokauden ympäri 

Ympäri Suomea kiertävä näyttely on nyt saapunut Uuteenkaupunkiin. Luontokuvaaja Jaakko Ruolan 

isokokoiset panoraamakuvat esittelevät Saaristomeren luonnonmaisemia, perinnemaisemia ja asuttuja 

kohteita. Valokuvanäyttely on osa Saaristomeren panoraama -hanketta, jonka tavoitteena on viestiä 

Saaristomeren suojelun puolesta. 

uusikaupunki.fi/tapahtumat/saaristomeren-panoraama-valokuvanayttely 

 

Ahkerat ammattilaiset 

Välskärintie 2 

Avoinna 12.8. asti ympäri vuorokauden 

Ahkerat ammattilaiset on aktiivisten uusikaupunkilaisnaisten kokoama hahmopelto kaupungintalon läheisellä 

pellolla. Ohikulkijoita ilostuttaa mm. erilaisia ammatteja edustavia hahmoja. 

 

 
  



Pyhämaan Suviteatteri: Munaako herra ministeri 

Pyhämaan Nuorisoseurantalon katettu ulkonäyttämö, Pyhämaantie 1076 

1.7. kello 16.   15.7. klo 14 ja 18 

3.7. klo 19  17.7. klo 19 

5.7.klo 19  19.7. klo 19 

8.7. klo 14 ja 18 20.7. klo 22 

10.7. klo 19  22.7. klo 14 ja 18.  

12.7. klo 19 

Elinkeinoministeri Reijo Viljasella on kaikkea, mitä toivoa saattaa. Eräänä iltana kovapintaisen poliitikon 

mielenrauha kuitenkin järkkyy, kun uusi rakastajatar on juuri saateltu hotelliin ja ikkunalaudalta löytyy kuollut 

mies. Saako ministerin vaimo tietää? Entä pääministeri? Leviääkö tieto lehtiin? Mitä tekee vietellyn naisen 

ahdistunut aviomies? Ja ennen muuta: ymmärtääkö vainaja olla kuollut! 

Liput: ovelta aikuiset 16 €, nuoret 7-17 v. 9 € tai ennakkoon Lippu.fi palvelusta 15,50 € / 8,50 €. 

teatteri.pyhamaa.fi/ 

 

Lentävän Lokin kesäteatteri: PikkuJÄTTILÄINEN – Torsti Tulion elämä, naiset ja baari 

Katettu ja ilmastoitu tila Kaupunginlahden rannalla, Suukarintie 2 

4.7. klo 19 (ensi-ilta) 31.7. klo 19 

10.7. klo 19  1.8. klo 19 

11.7. klo 19  7.8. klo 19 

17.7. klo 19  8.8. klo 19 

21.7. klo 19  15.8. klo 19 

Torsti on työtön ja rehellinen nuori, jolla on uimamaisterin koulutus. Torstilla on hyvä koti ja vanhemmat, jotka 

ovat aina valmiita puolustamaan virheetöntä poikaansa. Kaikki muut tuntuvat löytävän oman tiensä, mutta 

Torsti ei. Kukaan ei tunnu ottavan Torstia tosissaan. Sattumien kautta Torsti hankkii baarin ja ryhtyy 

yrittäjäksi. Pienellä paikkakunnalla tämä kaikki vaatii jättimäistä yrittämistä, koko perheen apua, tulista 

rakastumista ja poliisivoimien puuttumista asiaan. 

Liput: 16 €/15 € (eläkeläinen, opiskelija, ryhmät). Uudenkaupungin matkailutoimistosta ja www.lippu.fi 

www.lentavalokki.fi/ 

 

 

 

 

 

Katujunan kaupunkikierrokset 

26.6.-28.7. Ti-pe tasatunnein klo 11-16 ja lauantaisin tasatunnein klo 11-14  

Rantakadun ja Kirkkokadun kulmasta (Pysäkki tarvittaessa myös linja-autoasemalla.) 

Lähdöt puolitunnein K-Supermarket Itäpoijun (Alkon) edustalta ti-pe klo 11.30-16.30,  

lauantaisin klo 11.30-14.30. 

Liput 5 €/aikuinen, 2,50 €/lapsi. Liput ostetaan junaan noustessa. 

 

Kulttuuripolku-esite 

Matkailutoimistosta saa Kulttuuripolku-esitteen, jonka avulla kaupungin historiaan ja nähtävyyksiin voi 

tutustua omatoimisesti. Kulttuuripolku on noin neljän kilometrin pituinen historiallinen kävelyreitti, jonka 

varrella sijaitsevat useimmat keskustan matkailukohteista. 

 

  

http://www.lippu.fi/
http://www.lentavalokki.fi/


Piiloleikki 

Piiloleikki on pienistä pronssiveistoksista koostuva, kaupunkiin pysyvästi kätketty reitti, joka innostaa 

liikkumaan ja tutkimaan ympäristöä. Kartan saat matkailutoimistosta tai www.piiloleikki.fi Mobiililaitteilla 

pelattava Piiloleikki-peli sisältää veistosten ympäristöön liittyviä tarinoita ja tehtäviä. 

 

Kirkot 

Uudenkaupungin Uusi ja Vanha kirkko sekä Pyhämaan kirkot ovat  

avoinna 4.6-12.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16 

Kalannin ja Lokalahden kirkot ovat avoinna 25.6.-5.8. ma-la klo 11-17 ja su klo 12-16 

 

Velhoveden rengastie 

Kappale Suomen kauneinta saaristoa on ulottuvillasi ilman venettä tai huolta lautta-aikatauluista. Hurauta 

koko 50 kilometrin mittainen reitti yhtä soittoa tai nautiskele saariston tunnelmasta pitkän kaavan mukaan. 

Matkailutoimistosta saat opaskartan, jossa kerrotaan matkanvarrelle merkittyjen kohteiden vuosisataisia 

tarinoita. 

 

Frisbeegolfpuistot 

frisbeegolfradat.fi/frisbeegolfradat-kartalla/ 

Pyhämaa DiscGolfPark 

Mäkitarhantie 22 

Kauniissa Pyhämaan luonnossa 18-väyläinen A1-luokiteltu rata. 

Uimahallin frisbeegolfrata 

Koulupolku 5 

Hiihtoputken ympäristössä kiertävä aloittelijatason 9-väyläinen C1-luokiteltu rata. 

Lokalahden frisbeegolfrata 

Tuppiluodontie 94 

Erittäin laadukas 19-väyläinen A1-luokiteltu metsä-/kalliorata. 

 

Kotieläinpihat 

visituusikaupunki.fi/fi/nakemista-ja-tekemista/kotielainpihat 

Nopperlan kotieläinpiha ja kesäkahvila 

Nopperlantie 1 

Avoinna kesäkuun alusta elokuun puoliväliin. Nähtävillä mm. biisoneita. 

Kotieläinpiha Iloiset Veijarit 

Kettelintie 137 

Kotieläinpihalta löytyvät kissat, possut, lampaat, vuohet, kanat, kukko, kani sekä poni. Samassa yhteydessä 

Kotileipomo Taina Vuorion kahvila. Avoinna kesä-elokuussa ma-la klo 9-17 ja su klo 12-17.  

Pääsymaksu 5 €/henkilö. Käteismaksu. 

 

 

 

Lisätietoja:  
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri 
 
Uudenkaupungin matkailutoimisto 
Rauhankatu 10 
puh. 050 4205 333, 050 4205 425 
matkailu@uusikaupunki.fi  
 
Muita menovinkkejä: 
visituusikaupunki.fi 
 
Muutokset mahdollisia 

http://www.piiloleikki.fi/
https://uusikaupunki.fi/tapahtumakalenteri
mailto:matkailu@uusikaupunki.fi

