Meren ympäröimä, yli 400 vuotta vanha Uusikaupunki, on täynnä
tekemistä oleva matkakohde ympäri vuoden. Vanhat puutalokorttelit,
mielenkiintoiset nähtävyydet ja tapahtumat, 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 ovat 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 teit oroteta!

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, jolloin historian saloihin
johdattaa kaupungissa vaikuttanut
porvarisrouva Sanni Winter. Pakettiin on
mahdollista liittää myös käynti aidossa
puutalokodissa.
Bonk-keskuksessa 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.
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.
Tutustutaan paikallisen, erikoisoluita ja –siidereitä valmistavan
pienpanimon, Vakka-Suomen Panimon toimintaan. Erillisestä
maksusta tuotteita saa myös maistella. Vähittäismyyntiä.
Pakettiin on mahdollista touko-syyskuussa liittää vierailu Taidetalo
Pilvilinnaan, naivistitaiteilija Raija Nokkalan hauskaan, värikkääseen
ja omaperäiseen taidetaloon, meren rannalla.
Hinta 20 osallistujaa alk. 38 €/henkilö. Hinta 40 osallistujaa
alk. 32,50 €/henkilö. Hinnat sis. alv:n. Hinta sisältää: opastettu tutustuminen
Bonk-museoon, opastettu kaupunkikiertoajelu, ruokailu (ruokapaikan valinta
vaikuttaa hintaan) , automuseon sisäänpääsy ja opastus sekä panimovierailu
(ilman maistatusta). Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Oikeudet
hinnanmuutoksiin pidätetään. Kesto: noin 6-7 tuntia. Voimassa ympäri vuoden.
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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.
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.
Lopuksi vieraillaan myös paikallisen pienpanimon, Vakka-Suomen
Panimon tehtaalla, josta tuotteita saa myös ostaa kotiin viemisiksi.
Touko-syyskuussa pakettiin on myös
mahdollista liittää tutustuminen Taidetalo
Pilvilinnaan, naivistitaiteilija Raija Nokkalan
upeaan, värikkääseen ja hauskaan Taidetaloon,
meren rannalla.
Hinta 20 osallistujaa alk. 29,50 €. Hinta 40 osallistujaa alk. 24,50 €.
Hinnat sis. alv:n. Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Kesto noin 6 tuntia tai
valinnan mukaan. Hintaan sisältyvät: opastettu kaupunkikiertoajelu, ruokailu
ryhmän valitsemassa ruokapaikassa, sisäänpääsy ja opastus Automuseossa,
panimovierailu (ilman maistatusta).
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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 tai vaihtoehtoisesti Sanni
Winterin rooliopastuksen jälkeen vieraillaan Uudenkaupungin
museon Wahlbergin talossa, jossa tutustutaan entiseen
tupakkatehtailijan porvariskotiin sekä kaupungin merenkulun laajaan
historiaan. Runonkulman Galleria tutustuttaa taiteeseen ja samassa
tilassa sijaitsevassa Pikkukylän Puodissa, voi ostaa käsityötuotteita.
Ruokailun jälkeen valmistaudutaan teatteriesitykseen. 2019-2020
ohjelmistoa: Nunnia ja Konnia -musikaali (esitykset 7.12.2019 asti)
ja tositapahtumiin perustuva Autotehdas (esitykset 1.2.-18.4.).
Tulossa syksyllä 2020 Tankki täyteen.
Teatterin kanssa samassa rakennuksessa sijaitsee hotelli Aquarius,
joten myös majoitus on helppo liittää teatteripaketteihin ja tehdä
tutustumiset ja opastukset vaikka seuraavana päivänä.
Hinta 20 osallistujaa alk. 32,50 €/henk. Hinta 40 osallistujaa alk. 26,50
€/henk + teatterilippu (21-26 €) teatterin näytösaikoina. Hinnat sis. alv:n.
Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Kesto n.7 tuntia tai valinnan mukaan.
Hintaan sisältyvät: sisäänpääsyt ja opastukset Bonk-museossa ja
Uudenkaupungin museon Wahlbergin talossa, ruokailu paikallisessa
ravintolassa (ruokapaikan valinta vaikuttaa kokonaishintaan),
kaupunkikiertoajelu oppaan johdolla. Pakettiin mahdollista liittää teatteriesitys
teatterin näytösaikoina. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
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MERIKAUPUNGISTA
MERELLE
Päivä aloitetaan
aamukahvilla Pakkahuoneen
vierassatamassa. Viereisessä
Uudenkaupungin
Merikeskuksessa tutustutaan
Parkkilaiva Warman
isokokoiseen pienoismalliin
sekä merenkulun historiaan.
Saaristolaivojen laiturista startataan merimatkalle.
Vaihtoehtoisesti M/S Kertulla kohti Isonkarin majakkasaarta tai
Kaljaasi Olgalla kohti Katanpään
linnakesaarta. Molempiin risteilyihin
kuuluvat merimatkojen lisäksi opastetut
kierrokset saarilla sekä ruokailut.
Katanpään risteilyillä ruokaillaan aluksessa
menomatkalla ja Isossakarissa ruokaillaan
perillä saaressa. Saarissa on myös vapaata
aikaa omatoimiseen tutkailuun. Voit myös
pulahtaa uimaan tai nauttia kesäterassien
antimista.
Isonkarin risteilyt alkavat kesäkuun
alkupuolella ja jatkuvat elokuun puoliväliin.
Katanpään risteilyt aloitetaan
juhannuksesta ja niitä tehdään elokuun
alkupuolelle asti.
Hinnat alkaen 59-65 €/henkilö.. Hinta sis. merimatkat, lounaan sekä
opastetun saarikierroksen. Retken kesto noin 7-8 tuntia. Tarkemmat hinnat ja
aikataulut varmistuvat tammikuussa 2020.
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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 Pentti
Nokkalan meren
rannalla sijaitsevan
taidekodin kupeessa
on myös
tunnelmallinen
pitsimökki, satojen
ruusujen rosario sekä hauska taidepolku. Iltapäiväkahvit nautitaan
Pilvilinnan kahviterassilla, josta on upeat näkymät merelle.
Hinta 20 osallistujaa alkaen 33 €/henkilö. Hinta 40 osallistujaa alkaen
30 €/henkilö. Kuljetus ryhmän omalla bussilla. Hintaan sisältyvät: opastus
kiertoajelulla, opastettu tutustuminen Vanhaan kirkkoon, sisäänpääsy ja opastus
Uudenkaupungin museon Wahlbergin talossa, ruokailu ryhmän valitsemassa
kohteessa, sisäänpääsy, opastus sekä kahvi + herkkupöytä Taidetalo
Pilvilinnassa. Retken kesto noin 6-7 tuntia. Paketti mahdollinen toukoelokuussa. 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 pisimipiä.
Golfravintola täydentää klubin palveluja. Etäisyys
kävelymatka keskustasta. Ryhmille alkeiskursseja
ja koulutusta.
Hiihto- ja kuntoputki Vahterusring
Liljalaaksonkatu 27, Uusikaupunki
Puh. 044 341 3876, info@kuntoputki.fi
www.vahterusring.fi
Vahterusringissä on aina ihannesää. Noin
kilometrin pituinen lenkki maastoradan
varrella on vaihtelevaa (korkeuseroja 16
m). Hiihtolenkin lisäksi Vahterusringissä
on kuntorata esim. lenkkeilyyn,
rullaluisteluun ja pyöräilyyn. Myös
Curling-rata. Ryhmille järjestetään
ohjausta lajin saloihin. Kesällä
hiihtopuoli on suljettu (toukokuun alusta, syyskuun puoliväliin).
Uudenkaupungin uimahalli
Koulupolku 5, Uusikaupunki, puh. 050 420 5203
Uimahalli on oikea vesiliikunnan keidas. Saman katon alta
allasosaston lisäksi löytyvät mm. kahvio, kuntosali, judosali,
kokoustilat sekä hierojan ja kosmetologin palvelut. Rohkeimmille
hallissa on hauska vesiliukumäki.
Frisbeegolf –radat
FrisbeeGolfPark uimahallin maastossa, Koulupolku 5.
Lokalahden frisbeegolfrata, Tuppiluodontie 94, Lokalahti.
18-väyläinen A 1 -luokkainen metsärata.
Pyhämaan Frisbee-golf -rata
Pyhämaan koulu, Mäkitarhantie 22, Pyhämaa.
18-väyläinen, monipuolinen rata.
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Tervetuloa Uuteenkaupunkiin!

Pyydä tarjous ryhmällesi!
Retkipakettien tiedustelut ja varaukset:
Uudenkaupungin matkailutoimisto
Rauhankatu 10, PL 37, 23501 Uusikaupunki
Puh. 050 420 5333, matkailu@uusikaupunki.fi

8

