
 

 

 

 

  

    

 

   

 
 

 

   

SAARISTON RENGASTIE LA 09.07. 

Lähde mukaan kesäiselle retkellemme kauniiseen Turun saaristoon. Matkalla on 
luvassa mieleenpainuvia hetkiä sekä hätkähdyttäviä maisemia meren tuntumassa. 

Saariston rengastie -kierros on Turun saariston opastetuista saaristoretkistä 
perinteisimpiä ja suosituimpia. Retkellä liikutaan saarelta toiselle, sekä lautalla 

risteillen että siltoja pitkin bussilla ajellen.  

Retkemme alkaa aamuvarhain Kanta-Hämeestä kohti Kustavia, ja nappaamme matkalta Turusta 

myös oppaan kyytiin. Kustavissa meitä odottaa aamukahvit ja makoisat munkit tunnelmallisessa 

saaristokahvilassa Savipajassa. 

Aamukahvien jälkeen lautta M/s Aura vie meidät Kustavista kohti Iniön saarta. Opas kertoo 

pääsaaren historiasta sekä nykypäivästä. Opastuksen jälkeen lautta M/s Antonia jatkaa Iniöstä 

Houtskäriin. 

Houtskärissä nautimme maittavan lounaan merellisessä ympäristössä Houtskärin 

Lomakeskuksessa. Vatsat täynnä on mukava tutustua saaren nähtävyyksiin jälleen oppaan johdolla, 

esim. Houtskärin kotiseutumuseossa. 

Täältä matka jatkuu kohti Korppoota, missä kierretään Korppoon eri nähtävyyksiä, ihailtavana 

mm. kaunis kivikirkko. Tästä siirrymme reittilautalla Nauvoon (Stella). Nauvossa tutustumme 

nopeammalla tempolla kirkonkylään ja vierasvenesatamaan. Siirrymme vielä Paraisille nauttimaan 

iltapäiväkahvit ja tässä yhteydessä opas kertoo tiivistetysti liitoskunnan historiasta. 

”Kaikki retkeen sisältyvät saaret ovat entisiä Suomen kaksikielisiä kuntia, jotka ovat myöhemmin yhdistyneet 

Paraiseksi. Retken aikana saamme nauttia eri saarien luonnon monimuotoisuudesta ja upeista maisemista.” 

RETKEN HINTA: 119€ /hlö Sis. kuljetukset, saaristo-oppaan palvelut koko retken 

ajan, lauttaliput, kahvit x 2, lounaan sekä mahdolliset sisäänpääsymaksut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATKAEHDOT JA AIKATAULU 

 
Klo 5:20 Parolan R-kioski - Klo 5:35 Wetterhoff, HML - Klo 6:00 Turengin linja-autoasema                           
Klo 6:25 Rengon Teboil - Klo n. 6:55 Forssan Autokeidas (vain pysäkki) – Matkalla opas 
nousee kyytiin Turusta 

Klo n. 9:00 Aamukahvi ja munkki Kustavissa kahvila Savipajassa 

Klo 10:10 M/s Aura kuljettaa Iniöön 

Klo 11:15 M/s Antonia kuljettaa Houtskäriin 

Klo 12:15-15:00 Lounas sekä saareen tutustumista 

Klo 15:45-17:00 Matka jatkuu Korppooseen ja sieltä Nauvoon. 

Iltapäivällä nautimme vielä kahvit Paraisilla 

Klo n. 21:00 mennessä omilla paikkakunnilla 

 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 20.06.-22.                                                               

Kerrothan ilmoittautuessasi mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi tai voit maksaa matkan suoraan 
matkakaupassamme http://liikuttajat.fi/hamebus  

Matka toteutuu vähintään 25 lähtijällä. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät 
ilmassa leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme 

käyttämään kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
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