
GÖR EN MBEK*! Ladda termosen, sätt dig bekvämt bakom ratten och be dina medresenärer ha sin 
kameraapp redo: här börjar en trevlig bilfärd som sannolikt tar hela dagen — det vill 
säga en MBEK — längs Björneborgs kustväg!  
Hjälp med att hyra bil får du från Visit Pori: visitpori.fi

*DEN MÅLINRIKTADE BILISTENS EFFEKTIVA KUSTRUNDA

CENTRUM

FÅGELTORNET I OOVIIKI 
61.497788, 21.585838 0 km

Ta en ordentlig nypa frisk luft före bilfärden. Kanske du 
råkar få syn på någon sällsynt fågel?
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LANGOURA NATURTORN VID RIITSARANLAHTI
61.534070, 21.571206 16 km

Samma landskap som vid föregående kontrollpunkt, men 
från en annan riktning. Naturtornet vid Riitsaranlahti är 
tillgängligt också för personer med rörelsenedsättning.
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KALLO 
61.592972, 21.463694 29 km
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YYTERI 
61.564475, 21.521840 23 km

Äntligen kommer ni fram till första stoppet för toa- och 
matpaus. Efter att ha läst den här broschyren är du 
säkert ganska väl insatt i allt som Yyteri har att erbjuda?
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REPOSAARI 
61.613187, 21.445498 43 km

Unika Reposaari fascinerar både söndagsbilister och jazz-
festivalbesökare, så kom ihåg att ta det lugnt på vägen.
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PORIS SKÄRGÅRDSVÄG 
61.622990, 21.499126 50 km

Längs Norra hamnvägen (på finska Pohjoinen satamatie) 
eller regionväg 272 åker ditt sällskap över öarna Oodee, 
Revaskeri, Lynaskeri och Kuuttokari. Vid vägen finns flera 
breda rastplatser där ni kan ta fina semesterbilder.
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AHLAINEN 
61.675158, 21.620331 61 km
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DEN HÄR
 VÄGEN KOMMER DU TILL CENTRUM ...

När du desperat försöker ta nästa steg i 

ditt förhållande – ta med din käresta till 

Kallo. Du ger omedelbart sken av att vara 

en djup och omtänksam typ när du kisar 

mot horisonten och tyst vilar blicken 

på havet.Efter några träffar på en så 

majestätisk plats som Kallo är det mycket 

sannolikt att ditt förhållande inte längre 

är så värst platoniskt.

PLATON (427–347 EAA.)

GREKISK FILOSOF

Gör en picknick eller ta en kopp kaffe någon varm sommardag

Ta en selfie framför fyrtornet

Ta en bild av din käresta vid havet

PLATONS LISTA ÖVER SAKER  
ATT GÖRA PÅ KALLO

När min favoritbläckfisk Söt-Wilhelm 

gick en förtidig död till mötes 

styrde jag stäven mot Vittisbofjärd 

för att bota mitt brustna hjärta.

Ett tag såg allt ljusare ut, men mitt 

förstånd skulle snart sopas bort av 

kyrkklockorna som ringde i mitt huvud.

Men det fanns ju inget klocktorn på den 

lokala kyrkan. Bara något slags pompös 

uthusbyggnad invid kyrkan. Var det här 

en förrädisk plan, iscensatt av någon 

lokal kult? Vansinne och skräck höll på 

att förinta mig och jag beslöt mig för 

att fly till Amerika.

HERMANNI PEKKA LOVECRAFT (1890 — 1937)

AMERIKANSK SKRÄCKFÖRFATTARE

Ta en dramatisk selfie framför klockstapeln

Grunda någon typ av havsrelaterad religion eller kult

Gör rundturen över tre broar och slå upp det stort i sociala 
medier

H.P. LOVECRAFTS HISTORIER ATT DRA OM VITTISBOFJÄRD

  


