
TEE Lataa termarisi, ota rento asento rallijakkarallasi ja pyydä matkatovereita avaamaan 
kamerasovelluksensa,  tästä lähtee helposti koko päivän kestävä leppoisa autoretki — eli 
TATR — pitkin Porin rannikkoteitä! Autonvuokrauksessa avustaa Visit Pori: visitpori.fi

*TAVOITTEELLISEN AUTOILIJAN TEHOKAS RANNIKKOKIERROS

KESKUSTA

Jos sulla on joku, kenen pöksyihin 

haluaisit päästä, niin vie hänet Kalloon. 

Saat heti vähän syvällisemmän tyypin 

leiman, kun luot katseesi horisonttiin 

ja hiljaa katselet meren myrskyämistä tai 

tyyntä aavaa. Upea paikka ja aika monen 

deitin kokemuksella tohdin väittää, ettei 

hommat jää sen jälkeen platonisiksi. Tai 

jos jää, niin ihan kiva siellä on kahvit 

ryystää nirsommassakin seurassa. 

KREIKKALAINEN FILOSOFI

Käy kauniina kesäpäivänä kallioilla piknikillä

Ota selfie majakan edessä — symboliikalla tai ilman

Kuvaa kultasi aavan meren edessä

PLATONIN SOMEHAASTEET KALLOON

OOVIIKIN LINTUTORNI 
61.497788, 21.585838 0 km

Otapa kunnon hönkäsyt raitista ilmaa ennen ajomatkaa. 
Ehkä bongaat kuin varkain harvinaisen matkaajalinnun?
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RIITSARANLAHDEN LANGOURA 
61.534070, 21.571206 16 km

Sama maisema kuin edellisellä rastilla mutta eri suun-
nalta. Riitsaranlahden luontolavalle on esteetön kulku 
myös liikuntarajoitteisille.
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KALLO 
61.592972, 21.463694 29 km
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YYTERI 
61.564475, 21.521840 23 km

Nyt on viimeistään ensimmäisen veski- ja ruokatauon 
paikka. Olet varmaan tämän esitteen luettuasi aika 
hyvin perillä mitä kaikkea Yyterillä onkaan tarjota?
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YYTERI

REPOSAARI
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Kun mu lemmikkimustekala Kutu-Vilho  

kuali, lähin Ahlasiin hoitaan 

järkyttynyttä miältäni. Hetke aikaa 

kaik’ oliki iha tiptop, mut mä nii 

meinasi hulluks tulla, ku luuli 

kuulevani jottai piru kelloi päässäni. 

Oli siäl kirkko, oikee hemmeti vanha 

ja komia puurakennus, mut ei oo 

kellotapulii lainkkas katol. Komia 

huussi o kyl pytinki vieree kyhätty. 

Iha vallanko tää oo jonku kultistie 

hallus koko mesta? Mu järkeni ei kest 

tätä ja lähren ny Amerikkaa toipuu 

näist kauhuist.

  

AMERIKKALAINEN KAUHUKIRJAILIJA

Ota dramaattinen selfie kellotapulin edessä

Perusta merihenkinen uskonlahko tai kultti

Suorita kolmen sillan lenkki ja hehkuta sitä somessa

H.P.LOVECRAFTIN SOMEHAASTEET AHLAISISSA

REPOSAARI 
61.613187, 21.445498 43 km

Ainutlaatuinen Räpsöö kiehtoo sunnuntaisuhailijoita kuin 
Pirunkirnu jazz-vieraita, muista siis rauhalliset ajotavat.
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PORIN SAARISTOTIE 
61.622990, 21.499126 50 km

Pohjoinen satamatie eli seutie 272 kuljettaa seurueenne 
Oodeen, Revaskerin, Lynaskerin ja Kuuttokarin saarien 
kautta. Tien varrelta löytyy useampi leveä pysähtymis-
paikka erinomaisten lomakuvien ottamista varten.
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AHLAINEN 
61.675158, 21.620331 61 km
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TÄTÄKIN
 KAUTTA PÄÄSET KESKUSTAAN...

  


