
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meren ympäröimä, yli 400 vuotta vanha Uusikaupunki, on täynnä 
tekemistä oleva matkakohde ympäri vuoden. Sympaattiset 
puutalokorttelit, mielenkiintoiset nähtävyydet ja tapahtumat, 
monipuolinen kulttuuritarjonta, palvelevat puodit, viihtyisät hyvän 
ruoan ravintolat sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet luovat 
upeat puitteet retkelle. 
 
Retkisuunnitelmienne helpottamiseksi olemme koonneet muutamia 
ohjelmavaihtoehtoja. Paketteja voi tilata sellaisenaan tai ne voivat olla 
virikkeinä räätälöityjen kokonaisuuksien suunnittelussa. Ota yhteyttä 
kaupungin matkailutoimistoon, niin teemme sinulle ja ryhmällesi 
toiveittenne mukaisen ohjelman muutamasta tunnista, vaikka pariksi 
päiväksi.  
 
 
Tulkkan käymä – tääl mee teit oroteta! 
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PIKKUKAUPUNGIN ERIKOISUUDET 
 
Museoviraston mukaan Uusikaupunki on yksi 
parhaiten säilyneistä ja laajimmista empiretyylin 
puukaupungeista Suomessa. Opastetulla 
kiertoajelulla kuullaan monenlaista kerrontaa niin 
kaupungin historiasta kuin nykypäivästäkin. 
Opastuksen voi tilata myös rooliopastuksena, 
porvarisrouva Sanni Winterin johdolla tai 
eriaiheisten teemaopastusten muodossa. Pakettiin 
on mahdollista liittää myös käynti aidossa 
puutalokodissa.  
Bonk-museossa tutustut historiaan, jota et voi kuulla 
missään muualla. Bonkin toimintavapaat koneet ja 
laitteet sekä niihin liittyvät tarinat saavat väkisinkin 
vierailijan suun kääntymään hymyyn. 
Meillä voit ruokailla viihtyisissä ja historiallisissakin 
puitteissa. Ruokaillaan ryhmän valitsemassa 
kohteessa. 
Uudenkaupungin Vanha kirkko on keskusta-alueen 
vanhin rakennus 1600-luvun alusta ja kätkee sisälleen 
monia paikallisia tarinoita. Autokaupungista löytyy 
tietysti myös Suomen laajin Automuseo. Kolmessa 
suuressa näyttelyhallissa on yli 100 autoa, maailman 
laajin Saab-kokoelma, vanhoja moottoripyöriä ja mopoja 
sekä jopa lentokoneita. 
Pakettiin on mahdollista lisätä tutustuminen paikalliseen, 
erikoisoluita ja -siidereitä valmistavan palkitun 
pienpanimon, Vakka-Suomen Panimon toimintaan. Erillisestä maksusta 
tuotteita saa myös maistella. Panimon myymälästä voi ostaa tuliaisia.  
Touko-syyskuussa retkeen voi liittää vierailun Taidetalo Pilvilinnaan, 
naivistitaiteilija Raija Nokkalan hauskaan, värikkääseen ja omaperäiseen 
taidetaloon, meren rannalla. 

Hinta 20 osallistujaa alk. 36 €/henkilö. Hinta 40 osallistujaa alk. 31 €/henkilö.  
Hinnat sis. alv:n. Hinta sisältää: opastettu tutustuminen Bonk-museoon, opastettu 
kaupunkikierros, ruokailu (ruokapaikan valinta vaikuttaa hintaan), opastettu 
kirkkovierailu, automuseon sisäänpääsy ja opastus. Kuljetus ryhmän omalla bussilla. 
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Kesto: noin 6-7 tuntia. Voimassa ympäri 
vuoden. Lisämaksusta tutustuminen Vakka-Suomen Panimoon sis. 30 min opastetun 
kierroksen ja vierailun panimomyymälässä ilman maistiaisia 15 €/henk. tai 
olutmaistiaisella 20-25 €/henk. Touko-syyskuussa Taidetalo Pilvilinna vierailu 8 
€/henk., kahvi- ja herkkupöytä Pilvilinnassa 6 €/henk.  
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UNIIKKI VIERAILU UUSIKAUPUNKILAISITTAIN 
 
Päivä aloitetaan opastetulla 
vierailulla Suomen 
laajimmassa Automuseossa. 
Kolmessa suuressa 
näyttelyhallissa riittää 
nähtävää, reilusti yli sata 
autoa, veteraanimopoja, 
moottoripyöriä ja jopa kaksi 
lentokonetta. Opastetulla 
kaupunkikiertoajelulla 
perehdytään laajemmin niin 
aktiiviseen nykypäivään kuin monipuoliseen historiaankin. Opastuksen voi 
tilata myös rooli- tai teemaopastuksena. Ruokaillaan ryhmän valitsemassa 
kohteessa. 
Ruokailun jälkeen vapaata aikaa ostoksille, keskustan palvelevissa 
puodeissa, jotka kaikki sijaitsevat kävelymatkan etäisyydellä toisistaan. 
Valinnanvaraa riittää sisustamisesta 
lahjatavaroihin ja vaatteisiin, kengistä nyt 
puhumattakaan. Koko Suomen parhaana 
palkittu kenkäkauppa Alina sijaitsee aivan 
ydinkeskustassa.  
 
Pakettiin on mahdollista liittää tutustuminen 
paikallisen pienpanimon, Vakka-Suomen 
Panimon toimintaan, panimomyymälästä saa ostaa 
tuotteita myös kotiin viemisiksi.  
Touko-syyskuussa voi retkeen liittää myös 
tutustumisen Taidetalo Pilvilinnaan, 
naivistitaiteilija Raija Nokkalan upeaan, 
värikkääseen ja hauskaan Taidetaloon, meren 
rannalla.  
 

Hinta 20 osallistujaa alk. 26 €/henk. Hinta 40 osallistujaa alk. 22 €/henk. Hinnat 
sis. alv:n. Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Kesto noin 6 tuntia tai valinnan mukaan. 
Hintaan sisältyvät: opastettu kaupunkikiertoajelu, ruokailu ryhmän valitsemassa 
ruokapaikassa, (ruokapaikan valinta vaikuttaa hintaan), sisäänpääsy ja opastus 
Automuseossa. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. 
Lisämaksusta tutustuminen Vakka-Suomen Panimoon sis. 30 min opastetun 
kierroksen ja vierailun panimomyymälässä ilman maistiaisia 15 €/henk. tai 
olutmaistiaisella 20-25 €/henk. Touko-syyskuussa Taidetalo Pilvilinnan vierailu  
8 €/henk., kahvi- ja herkkupöytä Pilvilinnassa 6 €/henk. 
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KULTTUURIKIMARA 

 
Uudessakaupungissa on paljon nähtävää ja kuultavaa kulttuurinharrastajalle. 
Vuosittain kymmenet konsertit, näyttelyt, tapahtumat ja näytelmät 
viihdyttävät ja vireyttävät niin kaupunkilaisia kuin matkailijoitakin.  
 
Opastetun kaupunkikiertoajelun 
vaihtoehtoina ovat  Sanni Winterin 
rooliopastus tai erilaiset 
teemakävelykierrokset kuten 
Uudenkaupungin seitsemän suurta 
paloa, Tie Uudenkaupungin rauhaan ja 
Tarinoiden Kaupunginlahti.  
 
Wahlbergin museotalo tutustuttaa entiseen tupakkatehtailijan 
porvariskotiin sekä kaupungin 
merenkulun laajaan historiaan. 
Runonkulman Galleriassa on esillä 
taidetta ja samassa tilassa sijaitsevassa 
Pikkukylän Puodissa, voi ostaa 
käsityötuotteita.  
Kulttuurikeskus Crusellissa on ajoittain 
tarjolla konsertteja sekä Uudenkaupungin 
Teatterin esityksiä. Teatterin kanssa 
samassa rakennuksessa sijaitsee hotelli 
Aquarius, joten myös majoitus on helppo 
liittää ohjelmapaketteihin. 

 
Ugin Teatterissa 4.2.-25.3.2023: Mielensäpahoittaja eskorttia etsimässä  
Ryhmille teatterilippu ja lounas hotelli Aquariuksessa arkena 34,50 
€/henkilö. Pelkkä lippu 24 €/henkilö.  
 
 
 

Hinta 20 osallistujaa alk. 26 €/henk. Hinta 40 osallistujaa alk. 18 €/henk. + 
teatterilippu (alk. 24 €) teatterin näytösaikoina. Hinnat sis. alv:n. Kuljetus ryhmän 
omalla bussilla. Kesto noin 7 tuntia tai valinnan mukaan. 
Hintaan sisältyvät: sisäänpääsy ja opastus Uudenkaupungin museon Wahlbergin 
talossa, ruokailu paikallisessa ravintolassa (ruokapaikan valinta vaikuttaa hintaan), 
kaupunkikiertoajelu oppaan johdolla. Pakettiin mahdollista liittää konsertti tai 
teatteriesitys teatterin näytösaikoina.  
Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. 
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MERIKAUPUNGISTA 
MERELLE 
 

Päivä aloitetaan aamukahvilla 
Pakkahuoneen 
vierassatamassa, 
Kaupunginlahden rannalla. 
Viereisessä Uudenkaupungin 
Merikeskuksessa tutustutaan 
Parkkilaiva Warman 
isokokoiseen pienoismalliin sekä meriaiheiseen näyttelyyn.  
 
Saaristolaivojen laiturista startataan merimatkalle.  
Viihtyisällä vesibussi, M/S Kerttu kuljettaa Isonkarin 
majakkasaarelle. Risteilyyn kuuluu merimatkan lisäksi opastettu 
kierros ja maittava lounas saarella sekä sisäänpääsy majakkaan.  
 
Saarissa on myös vapaata aikaa omatoimiseen tutkailuun. Voit myös 
pulahtaa uimaan tai nauttia kesäterassin antimista.  
Isonkarin risteilyt alkavat toukokuun lopulla ja jatkuvat syyskuun 
alkupuolelle.  
 

 
 
 
Hinnat alkaen 79 €/henkilö. Hinta sis. aamukahvit, merimatkat, lounaan sekä 
opastetun saarikierroksen. Retken kesto noin 7-8 tuntia. Tarkemmat hinnat ja 
aikataulut varmistuvat alkuvuodesta 2023.  
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UNELMIEN PILVILINNA 
 

Opastetulla kiertoajelulla tutustutaan 
Uudenkaupungin monivaiheiseen historiaan ja 
elinvoimaiseen nykyaikaan. Uudenkaupungin 
Vanha kirkko on keskusta-alueen vanhin 
rakennus 1600-luvun alusta ja kätkee sisälleen 
monia paikallisia tarinoita. Tupakkatehtailijan 
entisessä porvariskodissa, Uudenkaupungin 
museon Wahlbergin talossa, tutustutaan 
entisajan porvarisasumiseen sekä kaupungin 
merenkulun pitkään historiaan. Ruokailu ryhmän valitsemassa 
ruokapaikassa.  
 
Päivän kruunaa vierailu 
upeassa Taidetalo 
Pilvilinnassa. Pilvilinna 
on hauska, omaperäinen 
ja värikäs taidetalo, joka 
jää taatusti vierailijan 
mieliin. Naivistitaiteilija 
Raija Nokkalan ja 
miehensä Pentti 
Nokkalan meren 
rannalla sijaitsevan 
taidekodin kupeessa on 
myös tunnelmallinen 
pitsimökki, satojen 
ruusujen rosario sekä hauska taidepolku veistoksineen ja 
humoristisine kirjoituksineen. Iltapäiväkahvit nautitaan Pilvilinnan 
terassilla, josta on upeat näkymät merelle.  
 

Hinta 20 osallistujaa alk. 34 €/henk. Hinta 40 osallistujaa alk. 32 €/henk. Hinnat 
sis. alv:n. Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Hintaan sisältyvät: opastus kiertoajelulla, 
opastettu tutustuminen Vanhaan kirkkoon, sisäänpääsy ja opastus Uudenkaupungin 
museon Wahlbergin talossa, ruokailu ryhmän valitsemassa kohteessa (ruokapaikan 
valinta vaikuttaa kokonaishintaan), sisäänpääsy, opastus sekä kahvi + herkkupöytä 
Taidetalo Pilvilinnassa. Retken kesto noin 6-7 tuntia. Paketti mahdollinen touko-
elokuussa. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. 
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VOIMAANNU JA VIRKISTY UUDESSAKAUPUNGISSA 
 
Uudenkaupungin Golfklubi 
Välskärintie 2 H, Uusikaupunki 
Puh. 02 841 3060, ugk@ugk.fi  www.ugk.fi 
Golf-kentällä on täydet 18 reikää ja pelikausi meren 
läheisyyden ansiosta Suomen pisimpiä. Ryhmille 
alkeiskursseja ja koulutusta.  
 
Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring 
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki 
Puh. 044 341 3876, info@kuntoputki.fi   www.vahterusring.fi 
Vahterusringissä on aina ihanteellinen sää. Noin 
1 km:n pituinen lenkki maastoradan varrella. 
Korkeuseroja 16 m. Vahterusringissä on myös 
kuntorata lenkkeilyyn, rullaluisteluun ja 
pyöräilyyn. Avoinna loka-huhtikuu. 
 
 

SYKSYN TAPAHTUMIA  
 

Hehku-karnevaali  
Pe 4.11.2022 17:00 - 19:00  
Rauhanpuisto ja Alinenkatu 
Koko perheen yhteisöllinen Hehku-karnevaali tuo 
iloa ja valoa ja keskelle pimeintä syksyä. Tapahtuma 
on maksuton ja kaikille avoin. Myyntiä, musiikkia ym. 
ohjelmaa. Valitaan Uudenkaupungin Hehkuvin 
persoona! 
Tervetuloa viihtymään! 

 

Wanhanajan markkinat ja 
Joulunkadun avaus 
Su 27.11.2022 klo 11-16 Kauppatori, 
Rauhanpuisto ja Alinenkatu 
Ohjelmallinen koko perheen joulunavaus- ja 
markkinatapahtuma. Jouluvalot syttyvät! 

 
 
Lisätietoja ja lisää tapahtumia: uki.fi/tapahtumakalenteri 

mailto:ugk@ugk.fi
mailto:info@kuntoputki.fi
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Lämpimästi tervetuloa 
Uuteenkaupunkiin! 

 
 

Pyydä tarjous ryhmällesi! 
 

Retkipakettien tiedustelut ja varaukset: 
Visit Uusikaupunki 

Rauhankatu 10, Uusikaupunki 
Puh. 050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi 

 
Katso lisää kohteita: visituusikaupunki.fi  

 
 


