
BÅTUTFLYKT TILL SÄPPI FYR
Söndagar och onsdagar 7–31.7 kl. 14–18, dessutom torsdagen 25.7 kl. 
17–21. Vuxna 35 € och barn (under 12 år) 15 €. Inkluderar: besök i 
fyren. Egen matsäck med. Avfärd Salokankaantie 50, Kuuminainen.

BÅTUTFLYKTER TILL ISO-ENSKERI
Söndagar 7.7–4.8 kl. 14–18 samt onsdagar 17.7 och 31.7 kl. 17–21. 
Vuxna 35 € och barn (under 12 år) 15 €. Egen matsäck. Inkluderar 
kaffe/te/saft vid lägerelden. Avfärd Merimesta brygga, Reposaari. 

Båda båtutflykterna med öppen båt. Vindgräns 12 m/s. Längd 4 
timmar. Köp biljetter till skärgården: shop.visitpori.fi

KALJAASI IHANA
Stig ombord på segelbåten vid Luvia och upplev forna tiders äkta 
Bottenhavsstämning utifrån havet på en seglats med Kaljaasi Ihana! 
Allmänna seglatser med Ihana ordnas under hela sommaren.  
Tidtabeller och priser: ihana.fi

Poris natur öppnar sig bäst för den som  
färdas på vattnet. Bottenhavets nationalpark  
sträcker sig i Poritrakten från Luvia till Merikarvia  
och är i huvudsak belägen i yttre skärgården. På båtutflykter, 
kryssningar och seglatser lär du känna Pori från vattnet!

BJÖRNEBORGSKRYSSNINGAR
Allmänna kryssningar med vattenbuss i juli och augusti från centrum till 
Reposaari eller Ulvila på onsdagar och söndagar. Biljetter i webbutiken 
eller på båten en halv timme innan avgång. porinvesibussiristeilyt.fi

KÖP BILJETTER I VÅR WEBBUTIK SHOP.VISITPORI.FILÄS MER VISITYYTERI.FI/SV

info@visitpori.fi 
www.visitpori.fi

Öppet mån–fre  9–16.30, 15.–19.7. mån–
fre 9–19, 13.–21.7. lör–sön 10–15

Itäpuisto 7, 28100 Pori 
t. +358 2 621 7900

Reposaaris maritima trähusstadsdel, som en gång i tiderna var en 
av landets största hamnar, erbjuder imponerande havsutsikter och 
intressanta detaljer. Reposaaris skyddade och djupa naturhamn har 
redan i århundraden varit en viktig bas för havens affärsmän. Jord-
materialet som kommit till ön som ballast har fört med sig frön från 
främmande länder och under somrarna blommar exotiska växter på 
ön. På ön kan du fortfarande förnimma stämningen under segelfarty-
gens tid. Välkommen att bekanta dig med Reposaari på rundvandrin-
gar lördagar 6.7–27.7 kl. 14. Avfärd från Reposaari kyrka. Pris 10 €/
pers. Biljetter:  shop.visitpori.fi

Skräddarsydda utflykter för grupper även på beställning! Se och 
upplev Poris och närområdets maritima och historiska mål med 
guidning av auktoriserade guider. Kontakta Visit Pori så planerar vi 
tillsammans en lämplig resa för din grupp!

BÅTUTFLYKTER OCH -KRYSSNINGAR

RUNDVANDING: REPOSAARI – BYN INVID HAVET

UTFLYKTER PÅ BESTÄLLNING FÖR GRUPPER

Nordens underbaraste sandstrand lockar till 
att njuta av livet på ett sätt som vanligtvis 
kräver att du reser tusentals kilometer bort. 
En upplevelse förenar varje besökare – i Yyteri 
finner du din natur.

OBS! NYA BUSSLINJEN TILL YYTERI
Under sommaren 24.6–4.8 får Yyteri en 
ny snabb expresstur (bus 44) som går från 
salutorget i Pori via Resecentrum till Yyteri. 
Läs mer: visityyteri.fi/sv/ankomst

Rättigheter förbehålles vad gäller ändringar i tidpunkter, priser och andra detaljer som nämns i broschyren..



  SIIKARANTA CAMPING 
Minigolfrunda: Vuxna 5 €/runda, barn 3 €/runda.
Öppet 1.6–19.8 varje dag kl. 9–21. siikarantacamping.fi

  ÄVENTYRSPARKEN HUIKEE  
Ett varv runt repbanan: Äventyrsarmband över 130 cm 29 €, 
110–130 cm 21 €. Fatbike-uthyrning: 20 €/2 h. Öppet 24.6–
11.8 mån–fre kl. 10–20, lör kl. 11–19, sön kl. 12–17. Se övriga 
öppettider på webbplatsen. seikkailupuistohuikee.fi

  YYTERI HOTELL & SPA
Spahotellet är öppet varje dag under sommaren kl. 11.00–20.00.
Morgonbastu och morgonbad kl. 7.30–9.00. Olika behandlingar
erbjuds också. virkistyshotelli.fi

DAG #1 
MInget vederkvicker såsom ett ordentligt 
bastubad direkt när du har vaknat. Börja din 
vecka i Spahotell Yyteri med morgonbastu. 
Resten av dagen tillbringas i minigolfens 
tecken på Siikaranta Campings eller Yyteri 
Resort & Campings banor.

DAG #3
Det sagolika deltaområdet kallar dig till 
kryssning med vattenbuss från stadens 
centrum till Reposaari, eller varför inte också 
på båtkryssning i skärgården! Du lär känna 
Bottenhavets nationalpark bäst på havet.

DAG #4
Prova golf på Yyteri golf! Här finns 18 
banor stressfritt golfspel i ett naturskönt 
havslandskap. Den avslappnade stämningen 
kan fortsätta med ett kvällsbad i Yyteris 
naturvatten.

DAG #5
Lär känna den unika naturen på en jogging-
tur eller hyr en fatbike! Styr cykeln mot
dynerna eller skogens ojämna stigar. I trak-
ten kring Yyteri finns över 30 kilometer 
vandringsleder.

DAG #2
Klättra, häng och dingla i repbanan i höjd 
med tallarnas trädkronor i Äventyrsparken 
Huikee. Kämpa dig själv genom den utmanan-
de banan och brottas sedan med tyngdkraf-
ten medan du provar fritt fall.

DAG #7 
Pusta ut en stund på Yyteris sandstrand. 
Fånga sol på din hud medan du slappnar 
av på stranden, fördjupar dig i njutningens 
kärna med olika behandlingar på Spaho-
tell Yyteri eller går på promenad för att 
beundra Reposaaris vackra gårdar.

DAG #6 
Prova på att paddla sup eller att paddla 
vid Yyteri Surfcenter. Det lönar sig att 
även gå och titta på landskapen som 
blivit bekanta utifrån havet uppifrån, från 
toppen av utsiktstornet i Yyteri.
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  YYTERI GOLF
Prova på golf! Driving range är fritt tillgänglig, utrustning finns att 
låna. En korg med bollar 2,50 €. Rakkaudella porilaisille -Introduk-
tionskvällar i golf måndagar 10.6–29.7. kl. 18–20. yyterigolf.fi
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  YYTERI RESORT & CAMPING 
En fullständig minigolfbana med 18 hål! Minigolfrunda vuxna
7 €/runda, barn 4 €/runda. Öppet 24.5–18.8. varje dag
kl. 8–22. yytericamping.fi

  YYTERI UTSIKTSTORN
Yyteris utsiktstorn är öppet under sommarens alla dagar kl. 12–17.  
Klättring för allmänheten på den 40 meter höga utomhusklätter-
väggen under juli månad onsdagar kl. 17–19 pris 10 €/pers. 
ohjelmamestarit.fi

  YYTERIN SURFKESKUS
Sup-bräde hyra 15 €/h, undervisning i vindsurfing 35 €/h. 
Undervisning i vind- och draksurfing samt sup-paddling och 
uthyrning av utrustning. Möjlighet till förvaring av egen utrustning. 
Uthyrning av bastu och duschutrymmen. Surfvecka i Yyteri 22–28.7 
– flera undervisningsgrupper och kvällsprogram! Öppet 15.5–31.8 
varje dag kl. 10–18. surfkeskusyyteri.fi
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