
Porin luonto avautuu parhaiten vesillä kulkevalle. Kokemäenjoen suisto 
ja Porin edustan saaristo ovat karun kaunista luontoa. Selkämeren  
kansallispuisto ulottuu Porin seudulla Luvialta Merikarvialle ja sijoittuu 
pääosin ulkosaaristoon. Veneretkillä, risteilyillä ja purjehduksilla pääset 
tutustumaan Porin seutuun vesiltä käsin!

VENERETKET SÄPIN MAJAKALLE
Sunnuntaisin ja keskiviikkoisin 7.–31.7. klo 14–18, lisäksi torstaina 25.7. 
klo 17–21. Aikuiset 35 € ja lapset (alle 12 v.) 15 €. Sisältää majakka-
käynnin. Omat eväät mukaan. Lähtö Salokankaantie 50, Kuuminainen.

VENERETKET ISO-ENSKERIIN
Sunnuntaisin 7.7.–4.8. klo 14–18, sekä keskiviikkoisin 17.7. ja 31.7. klo 
17–21. Aikuiset 35 € ja lapset (alle 12 v.) 15 €. Omat eväät. Sisältää 
nokipannukahvin/teen/mehun. Lähtö Merimestan laituri, Reposaari. 

Molemmilla veneretkillä avovene. Tuuliraja 12 m/s. Kesto 4 tuntia. 
Shoppaa itsesi saaristoon: shop.visitpori.fi

KALJAASI IHANA
Nouse purteen Luvialta ja koe Kaljaasi Ihanan purjehduksella vanhan  
ajan aitoa Selkämeren tunnelmaa vesiltä käsin! Ihanan yleisöpurjeh- 
duksia järjestetään koko kesän ajan. Aikataulut ja hinnat: ihana.fi

PORIN VESIBUSSIRISTEILYT
Yleisöristeilyjä vesibussilla heinä- ja elokuussa keskustasta Reposaareen 
tai Ulvilaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Liput verkkokaupasta tai  
laivalta puoli tuntia ennen lähtöä. Lue lisää: porinvesibussiristeilyt.fi

LIPUT VERKKOKAUPASTAMME SHOP.VISITPORI.FILUE LISÄÄ VISITYYTERI.FI

info@visitpori.fi 
www.visitpori.fi

Avoinna ma–pe klo 9–16.30, 15.–19.7. 
ma–pe klo 9–19, 13.–21.7. la–su klo 10–15

Itäpuisto 7, 28100 Pori 
p. 02 621 7900

Reposaaren merellinen puutalokaupunginosa, aikoinaan yksi maan 
suurimmista satamista, tarjoaa uljaita merinäkymiä ja kiinnostavia 
yksityiskohtia. Reposaaren suojaisa ja syvä luonnonsatama on jo vuo-
sisatoja ollut tärkeä tukikohta merten kauppamiehille. Painolastina 
saarelle siirtynyt maa-aines on tuonut mukanaan siemeniä vieraista 
maista ja kesäisin saarella kukkii eksoottinen kasvillisuus. Saarella voi 
vieläkin aistia purjelaivakauden tunnelmia. Tervetuloa tutustumaan 
Reposaareen kävelykierroksilla lauantaisin 6.7.–27.7. klo 14. Lähtö 
Reposaaren kirkolta. Hinta 10 €/hlö.

Räätälöityjä retkiä ryhmille myös tilauksesta! Näe ja koe Porin ja lähi-
alueen merellisiä ja historiallisia kohteita auktorisoitujen matkaoppai-
den opastamana. Ota yhteyttä Visit Poriin ja suunnitellaan yhdessä 
sopiva matka ryhmällesi!

NÄHD
ÄÄN

YY
TE
RI
SS
Ä

KOE PORI VETTEN PÄÄLTÄ

REPOSAARI – KYLÄ MEREN KAINALOSSA

TILAUSRETKIÄ KAIKENKOKOISILLE RYHMILLE

Pohjoismaiden upein hiekkaranta kutsuu nauttimaan elämästä tavalla, joka 
yleensä vaatii matkustamista tuhansien kilometrien päähän. Yksi kokemus 
yhdistää jokaista täällä vieraillutta kulkijaa – Yyterissä löydät luontosi.



  SIIKARANTA CAMPING 
Minigolf-kierros: Aikuiset 5 €/kierros, lapset 3 €/kierros. 
Avoinna 1.6.–19.8. joka päivä klo 9–21. siikarantacamping.fi

  SEIKKAILUPUISTO HUIKEE  
Köysiratakierros: Seikkailuranneke yli 130 cm 29 €, 
110–130 cm 21 €. Fatbike-vuokraus: 20 €/2 h. Avoinna 
24.6.–11.8. ma–pe klo 10–20, la klo 11–19, su klo 12–17. 
Katso muut aukioloajat netistä. seikkailupuistohuikee.fi

  VIRKISTYSHOTELLI YYTERI
Kylpylä avoinna kesän ajan joka päivä klo 11.00–20.00. 
Aamusauna ja aamu-uinti klo 7.30–9.00. Tarjolla myös 
hemmotteluhoitoja. virkistyshotelli.fi

PÄIVÄ #1 
Mikään ei virkistä kuten kunnon löylyt heti 
herätessä. Aloita viikkosi Virkistyshotelli 
Yyterissä aamusaunalla. Loppupäivä kuluu 
minigolfin merkeissä Siikaranta Campingin 
tai Yyteri Resort & Campingin radoilla.

PÄIVÄ #3
Satumainen jokisuisto kutsuu sinua 
vesibussiristeilylle kaupungin keskustasta 
Reposaareen, tai mikset lähtisi veneretkelle 
myös saaristoon! Selkämeren kansallispuis-
toon tutustut parhaiten vesiltä käsin.

PÄIVÄ #4
Kokeile golffausta Yyteri golfilla! 
Tarjolla 18 väylän verran kiireetöntä 
harrastamista luonnonkauniissa 
merimaisemissa. Rentoa meininkiä sopii 
jatkaa iltauinnilla Yyterin luonnonvesissä.

PÄIVÄ #5
Tutustu ympäröivään ainutlaatuiseen luontoon 
lenkkeillen tai vuokraa kulkupeliksesi fatbike! 
Suuntaa pyörän selässä dyyneille tai metsien 
epätasaisille poluille. Yyterin alueelta löytyy 
yli 30 kilometriä erilaisia retkeilyreittejä.

PÄIVÄ #2
Kiipeile, riipu ja roiku köysiradalla män-
nynlatvustojen korkeudella Seikkailu-
puisto Huikeessa. Rehki itsesi haastavan 
radan läpi ja ota lopuksi mittelö paino-
voiman kanssa vapaapudotusta kokeillen.

PÄIVÄ #7 
Hengähdä hetki Yyterin hiekkarannalla. 
Kaappaa aurinko ihollesi rannalla loikoillen, 
sukella nautintojen ytimeen hemmot-
teluhoidoissa Virkistyshotelli Yyterissä 
tai suuntaa kävelyretkelle ihastelemaan 
Reposaaren kauniita pihoja.

PÄIVÄ #6 
Kokeile SUP-lautailua tai melontaa 
Yyterin Surfkeskuksella. Merellä tutuksi 
tulleet maisemat kannattaa käydä  
katsastamassa myös yläilmoista,  
Yyterin Näkötornin huipulta.

A

B

C

  YYTERI GOLF
Kokeile golfia! Harjoituslyöntialue vapaassa käytössä, välineitä 
saatavilla lainaksi. Korillinen palloja 2,50 €. Rakkaudella 
porilaisille -golfin tutustumisillat maanantaisin 10.6.–29.7.  
klo 18–20. yyterigolf.fi
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  YYTERI RESORT & CAMPING 
Täyspitkä 18 reiän minigolf-rata! Minigolf-kierros aikuiset  
7 €/kierros, lapset 4 €/kierros. Avoinna 24.5–18.8. joka päivä 
klo 8–22. yytericamping.fi

  YYTERIN NÄKÖTORNI
Yyterin Näkötorni on kesän ajan avoinna joka päivä klo 12–17. 
Yleisökiipeilyt 40 metriä korkealla ulkokiipeilyseinällä heinäkuun 
ajan keskiviikkoisin klo 17–19 hinta 10 €/hlö. ohjelmamestarit.fi

  YYTERIN SURFKESKUS
SUP-lauta vuokra 15 €/h, Purjelautailuopetus 35 €/h. Purje- ja 
leijalautailun sekä SUP-melonnan opetusta ja välinevuokrausta. 
Omien välineiden säilytysmahdollisuus. Sauna- ja suihkutilojen 
vuokrausta. Surfviikko Yyterissä 22.–28.7. – enemmän opetus- 
ryhmiä ja iltaohjelmaa! Avoinna 15.5.–31.8. joka päivä klo 10–18. 
surfkeskusyyteri.fi
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