
 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

NAANTALI-TURKU PÄIVÄRETKI: 
KULTARANNAN PUUTARHA & 

RISTEILY S/S UKKOPEKALLA LA 14.08. 

Vietä mukava ja mieleenpainuva kesäpäivä Naantalissa nauttien herkullista 
lounasta meren äärellä, mielenkiintoisesta puutarhakierroksesta sekä 

iltapäiväkahvitteluista viihdyttävän risteilyn lomassa. 

Lähdemme aamulla kohti Naantalia, missä nautimme perille päästyämme herkullisen ja 
monipuolisen lounaan Ravintola Merisalissa. Täällä on myös hiukan omaa aikaa kierrellä tai 

istuskella merellisiä maisemia ihailemassa. 

Tästä jatkamme matkaa Kultarantaan, jossa meillä on opastettu puutarhakierros sen 
keskeisimmässä osassa nimeltä Medaljonki, missä on tuhansittain ruusuja. Muotopuutarhaa 

kaunistavat myös punatarha, sinitarha, pergola, huvimajat, vesialtaat ja kuusiaitojen 
reunustamat ”diplomaattikäytävät”. 

Tämän jälkeen siirrymme bussilla Herrankukkaroon, missä on aikaa tutustua omatoimisesti 
vanhan kalastajatilan ympärille rakentuneeseen omaleimaiseen kokous- ja 

virkistyspaikkaan. Mahdollisuus myös wc-taukoon.  

Herrankukkaron satamasta kohti Turkua lähtee risteilemään s/s UkkoPekka (kesto n. 2h), 
joka on Suomen merialueen viimeinen reittiliikenteessä oleva matkustajahöyrylaiva. Aluksen 

kotisatama on Turku ja sen laituripaikka on Aurajoessa Martinsillan vieressä. 

 

RETKEN HINTA 109€ /hlö  

Sis. kuljetukset, lounaan, opastuksen Kultarannassa, risteilyn sekä iltapäiväkahvit 

 

Aikataulu: 

Klo 7:10 Parolan R-kioski   Klo 12:45-12:30 Opastettu kierros Kultarannan  

Klo 7:25 Wetterhoff    puutarhassa 

Klo 7:45 Turengin linja-autoasema  Klo 13:40 siirtyminen Herrankukkaroon 

Klo 8:10 Rengon Teboil    Klo n. 14:00-14:50 omatoimista kiertelyä, wc-tauko 

Klo n. 10:30 perillä Naantalissa (mahd. tauko) Klo 15:00 risteily UkkoPekalla kohti Turkua 

Klo 11:00 lounas ravintola Merisalissa  Klo n. 17:15 lähtö Turusta bussilla 

Klo 12:30 lähtö bussikyydillä Kultarantaan Klo n. 20:30 mennessä kotipaikkakunnilla 

 

 



 

 

 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 30.07.-21 ja 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 20 lähtijällä, maksimimäärä on 35 hlöä.  

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 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

HämeBus Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-5642937 

myynti@hamebus.fi 
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