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PARADISET  
PÅ JORDEN FINNS  
I YYTERI I BJÖRNEBORG
Ytterö stränder lockar till att njuta av livet på 
ett sätt som vanligtvis kräver att man reser 
tusentals kilometer bort. Yyteri är ett unikt 
resmål, som bjuder på solbad och strandhäng 
på Natura-skyddade dyner. En unik miljö och 
utmärkta tjänster erbjuder aktiviteter året om. 
Tal om ett paradis är ingen överdrift. 
 

 
 

Yyteri är Nordens underbaraste sandstrand 
med en längd på upp till sex kilometer. 
Samtidigt är det mycket mer, eftersom 
namnet täcker såväl Reposaari, Kallo som 
Ahlainen – och de bildsköna vyerna mellan 
dessa etapper. Reposaaris bygemenskap 
önskar dig alltid välkommen, Kallos romantiska 

klippor får även den mest cyniska besökaren 
att röras till glädjetårar och Ahlainen kan 
man inte köra genom utan att beundra dess 
sympatiska kyrkby.

Yyteris under begränsas inte bara till den 
torra sidan av strandlinjen. I Bottenhavets 
nationalpark får du bekanta dig med de 
intressanta yttre öarna såsom Säppskär, 
Iso-Enskeri och Munakari. Det öppna havets 
naturkrafter och den steniga yttre skärgården 
med dess havtornsbuskar och blommande 
strandängar för dig omedelbart till en helt 
annan värld.

Yyteri är till mycket, men en upplevelse 
förenar varje besökare – finn din natur  
i Yyteri.

Psst! Följ dessa      gula tecken till sidan  
22 så hålls du på kartan.

OTROLIGT, MEN SANT

VISSTE DU DET HÄR?
Inspireras av legendariska tänkares Yyteri-upplevelser, med finns 
bl.a. Djingis Khan, Katarina den store och Platon: visityyteri.fi/sv  
Dela dina egna känslor med hashtaggen #visityyteri
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För husdjur är tillträdet förbjudet till 
badstranden, men hundstranden (se kartan 
på s. 22) mellan Mäntyluoto och Karhuluoto 
önskar alla besökare välkomna utan åtskillnad.

©
 Anssi Koskinen
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ACTIONHJÄLTE • För dig tycks det inte räcka 
med en brasa och en bra bok? I alla fall inte före 
en adrenalinrush och genomsvettiga träningskläder.

8

10

YYTERI RESEBROSCHYR I/2019

VAD VILL DU GÖRA?

NATURVANDRAREN • Tänker du att naturen är 
flyktig, men evig – sårbar och ändå alltid större 
än människan? Kram.

DAGSUTFLYKT • Ligg på stranden, imponeras  
av naturkrafterna i Kallo och kröna din dag  
i Reposaaris unika byidyll.

KALLO & UNILUOTO • Längtar du efter 
havets storslagna dån eller saknar du det 
öppna havets gåtfulla lugn?

REPOSAARI • En idyllisk ö med vackra trähus, 
sällsynta växter och hisnande havsutsikt – tre 
kilometer lång och en halv kilometer bred.

SKÄRGÅRDSVÄG & AHLAINEN • Ibland är resan mer 
fantastisk än det slutliga målet. Längs den här 
vägen är båda delområdena magiskt fantastiska.

BOTTENHAVETS NATIONALPARK • 90 000 
hektar skyddat saltvatten kallar dig till äventyr. 
Akta dig – du kanske förälskar dig i havet.

FAMILJEÄVENTYRAREN • Har du beslutat att dina 
barn ska minnas dig som en nyfiken äventyrare 
och civiliserande resenär? Du förtjänar en medalj.

LIVSNJUTAREN • Du vet vad som är viktigast 
och därför satsar du på dig själv – varje bort-
kastad stund är en ny resa in i avkopplandets 
kärna. Det är inte fel.

KARTA & INFO  22

TJÄNSTER 18–21Inspireras!
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MARIE ANTOINETTE (1755–1793)
FRANKRIKES DROTTNING

”Nog måste kärringen 
emellanåt dra på sig 
träningsbyxorna och åter-
hämta sig lite i naturen.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV

Ditt hjärta slår för den 
rena naturens flora och 
fauna. Din skattkarta leder 
till häckningsområden och 
som belöning från dina 
vandringsturer vill du ha 
minnen från stunder som 
inte framställs på fabrik.

Morgonen börjar med att betrakta hur naturen 
vaknar till en ny dag. Hurudant väder är det idag? 
Vilka fåglar ser du med din kikare? Vilka växter ser 
du på din promenad? Varje dag är ett nytt äventyr.

På dagen vandrar du mitt i skogen eller klättrar 
upp i ett naturtorn för att få ett nytt perspektiv. 
På lägerplatsen äter du matsäck och när vintern 
kommer görs färden på skidor.

Vid solnedgången mörknar världen, men livet pågår 
ännu aktivt. Beundra stjärnhimmeln över havet 
eller tillbringa en natt med tårna djupt i Yyteris 
mjuka sand.

DITT UPPLEVELSERIKA DYGN

FÖRÄLSKA  
DIG I YYTERIS 
NATUR

NATURVANDRAREN

Dessa sagolikt 
vackra områden 
lämnar garanterat 
ingen oberörd

YYTERIS NATURTORN

www.visityyteri.fi/sv/luontotornit

Mer än ett dussin naturtorn erbjuder 
en ny synvinkel in i våra bevingade 
vänners värld. Börja till exempel vid 
Sannannokkatornet och fortsätt i egen 
takt mot följande. Vyerna är lämpliga 
även för andra än fågelmänniskor.

PADDLA SUP I NATIONALPARKEN

www.visityyteri.fi/sv/surfkeskus

Yyteri sandstrand ser vacker ut även 
från havet. Det är givande att njuta 
av Bottenhavets stämning medan man 
paddlar sup i egen takt. Man kan även 
paddla kanot eller förena nytta med 
nöje genom att fiska. 

PUSSAS PÅ KLIPPORNA

www.visityyteri.fi/sv/kallo

Man måste vara försiktig när man 
skuttar på Kallos strandklippor. 
Man kan inte undvika romantik på 
de havskyssta klipporna när man 
beundrar den imponerande utsikten.

FATBIKE PÅ DYNERNA

www.visityyteri.fi/sv/huikee

Åka cykel på sandstranden? Nå varför 
inte! Med denna manifestation av 
mänsklighetens utveckling kan man 
även cykla längre sträckor på mjuk sand 
och på skogarnas ojämna stigar. Seik-
kailupuisto Huikee hyr ut fatbike-cyklar.

UGGLEFÄRDENS UPPTÄCKTER

www.visityyteri.fi/sv/luontotornit

Spänn öronen och styr kosan mot Yyte-
ris skogar och våtmarker – ugglornas 
hoande är som musik för öronen och 
åh den lyckliga som lyckas få ögonen 
på den som hoar. Bli berörd av naturen 
och naturen blir berörd av dig.
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DJINGIS KHAN (1162—1227)

MONGOLISK HIPSTER

”Vilken häftig plats. Ett 
riktigt friluftsparadis. De 
här orden kommer ur djupet av 
mitt hjärta. Peace & out!”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV

FAMILJEÄVENTYRAREN

Strävar du efter att toppa 
rankinglistan över världens bästa 
föräldrar? Ta med dina barn på 
äventyr till Yyteri så samlar du 
säkra poäng. Och när man får ett 
barn att uppleva något nytt, skratta 
och njuta av livet – då glömmer även 
de vuxna sina vardagsbekymmer.

DITT ROLIGASTE DYGN NÅGONSIN

ETT ÄVENTYR FÖR 
HELA FAMILJEN 
BÖRJAR I YYTERI

Det finns mycket 
att göra, men 
dessa fem borde i 
alla fall sättas på 
prov tillsammans 
med hela familjen

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

www.visityyteri.fi/sv/huikee

Tempot är högt då man kan hänga och 
dingla i repbanan i behörig säkerhets-
utrustning på en bana som passar ens 
egen svårighetsnivå. Ingen tidigare erfa-
renhet krävs, men klättrarna måste vara 
minst 130 cm långa.

YYTERI SANDSTRAND

www.visityyteri.fi/sv

Förirrade du dig till platsen under vin-
tertid? Där det under sommaren går att 
bygga ett sandslott i nivå med Sagrada 
Família kan man på vintern åka pulka eller 
göra en snögubbe. Det är riktigt sant – 
stranden är bara bäst oberoende av årstid.

PÅ BANAN MED HÅRET PÅ ÄNDA

www.visityyteri.fi/sv/yytericamping

Yyteri Resort & Campings trampbilar är 
sommarens bästa sätt att förflytta sig 
från punkt a till punkt b. Att trampa 
vilken resa som helst är roligt och ökar 
konditionen, kanske du försöker dig på 
mytisk stranddrifting. Försök inte.

ANGRY BIRDS-LEKPARK

www.visityyteri.fi/sv/yytericamping

Arga fåglar gläder små människor. 
Intill finns minigolf och en 
vattentrampolin om familjens 
ungdom inte längre tycker att en 
rutschkana försedd med bild av 
en grön gris är ”grejen”.

REPOSAARI FORT

www.visityyteri.fi/sv/reposaari

Ett fantasikittlande äventyr vid 
havet, i skogen, längs gamla fortets 
gränder, bunkrar och vakttorn.  
En hit för hela familjen – även  
då krigslekar inte lockar.

Familjeresor är riktiga kamikazeflyg med lågt blodsocker 
så det är bra att börja dagen med en ordentlig frukost 
eller till exempel en picknick med egen matsäck. Och 
sen till stranden. Sanden bestämmer vad du ska göra.

På dagen kan du gå vild på strandens lekplats eller 
överträffa dig själv i klätterparken. Eller varför inte 
hoppa upp på hästryggen eller ta reda på hurudan 
mojäng en vattentrampolin är.

På kvällen kan du ta det lugnt i grillandets eller 
minigolfens tecken. En skicklig familjeäventyrare 
pressar överloppsenergin ur barnen för att i lugn 
och ro kunna beundra solnedgången tillsammans 
med sin partner.
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ACTIONHJÄLTE

Bilarna går på kvarlevorna 
av forntida organismer och 
mikrovågsugnen på el som 
kommer ur väggen – ditt 
bränsle är ändå adrenalin.  
Gör något som skrämmer 
andra och driv dig själv till ditt 
yttersta. Du känner att du lever!

Var inte en mamsell, 
utan ta ut allt ur 
Yyteris omfattande 
aktivitetsutbud 
– det finns det 
nämligen gott om

DITT EXPLOSIVA DYGN

SURFA ENERGINIVÅN MOT SYDOST

www.visityyteri.fi/sv/surfkeskus

Yyteri är en av de få ställen i Norden 
där man kan rida på vågorna såsom 
herr Swayze i en viss film. Men till 
skillnad från Hollywoods stekare – här 
kan man göra det även på vintern när 
isen tillåter det. Kallt?

BROTTAS MED TYNGDKRAFTEN

www.visityyteri.fi/sv/huikee

Kämpa dig själv genom den banan och 
brottas sedan med tyngdkraften. Fastän 
situationen är säker och redskapen är av 
toppklass – den här sysslan kräver ändå 
mod. Belöna dig själv för den prestatio-
nen med Ravintola Dyynis godsaker.

INGET HINDER

www.visityyteri.fi/sv/nakotorni

För dig är en vägg en utmaning. Till 
vardags kan detta orsaka problem, men 
framför en klättervägg får du lov att 
uppfylla dina passioner. Vissa förundras 
över denna sysselsättning, men från 
ovan ser de ut som små myror.

VAKEN ÖPPNAR KROPPEN

www.visityyteri.fi/sv/yytericamping

Inget sätter fart på adrenalinet som ett 
dopp i iskallt vatten genom en vak som 
borrats i isen. Upplevelsen med dess 
obestridliga hälsoeffekter kräver karaktär 
och mod, men som tur mildras den av ett 
skonsamt bastubadande före och efter.

TERRÄNGEN KALLAR

www.visityyteri.fi/sv/huikee

I trakten kring Yyteri finns över 30 
kilometer olika vandringsleder. Bekanta 
dig med den unika naturen på en 
svettig joggingtur eller öka svårighets-
graden och gränsla en terrängcykel! 
Seikkailupuisto Huikee hyr ut cyklar. 

FARTFYLLDA 
AKTIVITETER  
I YYTERI
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A. SCHOPENHAUER (1788–1860)

TYSK PESSIMIST & 

FILOSOF

”Euforin räcker bara en  
stund – lidandet är evigt. 
Skaffa alltså fler stunder  
av eufori.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV

Det lönar sig att börja morgonen med att störta in 
i de strandpiskande bränningarna med surfbrädan i 
näven eller gränsla en terrängcykel och vakna först när 
tyngdkraften kallar tillbaka till marken efter ett hopp.

På dagen kan du få utlopp för rastlösheten till 
exempel i väggklättringens tecken, prova på fritt 
fall eller utmana en grupp främlingar till  
en fotbollsmatch på stranden.

När det börjar skymma kan du prova på hurudant 
pumptrack är, fara på joggingtur längs strandlinjen 
eller månskensbada med din älskling innan ni 
kopplar av på nattklubbens dansgolv.

8 9
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LIVSNJUTAREN

Man behöver inte alltid skynda, 
vara i farten eller åstadkomma 
med fullt ös. Emellanåt är det 
helt tillåtet att bara vara, slappna 
av och ta det lugnt. I Yyteri blir 
livet lättare, bekymren glöms 
bort och sinnet samt kroppen  
får en välförtjänt vilostund.

I Yyteri kan du göra 
eller låta bli att göra 
någonting – stressa 
alltså inte i onödan, 
de här är också bara 
rekommendationer

ETT DYGN AV VÄLBEFINNANDE

STUNDER AV VÄLBEHAG

www.visityyteri.fi/sv/virkistyshotelli

Vid hotellet finns såväl spa, 
välmåendecenter som ett antal 
restauranger. Utsikten kan 
man beundra från baren på 
takvåningen eller sommartid från 
strandrestaurangen Helmi.

GOLF ÄR TID FÖR SIG SJÄLV

www.visityyteri.fi/sv/yyterigolf

Yyteri Golf erbjuder 18 natursköna 
banor för stressfritt golfande i frisk 
havsluft. Efter rundan kan man 
slappna av med restaurang Gomees 
utbud eller till exempel ta ett skönt 
bad i golfklubbens bastu.

RID IN I SOLNEDGÅNGEN

www.visityyteri.fi/sv/ratsastuskeskus

Kontakten med ett underbart djur, 
tid att betrakta landskapet och en 
smygande känsla av att man gjort 
annat också än stått still gör ridning 
till det mest underbara tidsfördrivet 
– oberoende av ålder och kön.

DET SAGOLIKA DELTAT KALLAR

www.visityyteri.fi/sv/vesibussiristeilyt

Hoppa ombord på vattenbusskryssning 
och upplev det som onekligen är en av de 
mest speciella landskapen enligt skandi-
naviska mått – ett äkta deltaområde som 
sträcker sig ända till staden är som en bit 
utländsk exotism mitt i renaste Norden. 

SMEK DIN SJÄL I NATUREN

www.visityyteri.fi/sv/luontotornit

Att klättra upp i ett naturtorn förutsät-
ter inte att du kan se skillnaden mellan 
en mås och en sparv – landskapet för-
trollar oberoende. Vandra i din egen takt 
eller till exempel med stavarna i näven – 
på de här stigarna är resan en skatt.

KÄ
NN

ER
 D

U 
TY

PE
N?

JAMES HARGREAVES (1720–1778)
SPINNMASKINENS UPPFINNARE 

FRÅN ENGLAND

”Nu när maskiner sköter det 
s.k. hårda jobbet – finns tid 
till viktiga saker, såsom 
naturen och vilan.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV

YYTERI  
SKÄMMER  
BORT DIG

Efter frukost är det acceptabelt att styra stegen 
till spa-anläggningen för att njuta eller varför 
inte för att prova på långsammare ridning i vilda 
västern-stil där du tar in landskapet.

Under dagen fångar du sol på huden medan du 
slappar på stranden, fördjupar sig i njutningens 
kärna med olika behandlingar eller går på vandring 
för att beundra Reposaaris vackra gårdar.

Bränningarna som piskar strandklipporna vaggar 
dig till sömns på kvällen, men före det lönar det 
sig att ta det lugnt på en underbar flodkryssning 
längs det sagolika deltat eller beundra 
stjärnhimlen vid lägerelden.

10 1110 11



DAGSUTFLYKT

Fyll din termos, sätt dig 
bekvämt i din rallystol, låt 
dj:n i framsätet ta hand om 
kassetterna och be dina 
medresenärer öppna sina 
kameraappar – här startar en 
rofylld heldagstur körande längs 
Björneborgs skärgårdsvägar!

FRÅN CENTRUM...

YYTERI

REPOSAARI

AHLAINEN

1

2

3

KALLO 4

5

6
272

269

269

7

Visit Pori bistår vid behov vid biluthyrning.  
Fler hållplatser på dagsutflykten på nästa uppslag

             TILL
BAKA TILL CENTRUM...

1

2

4

3

5

6

7

2

272

GÖR EN KUSTRUNDA 
MED SKRÄDDARSYDD 
FÄRDPLAN, VARSÅGOD!

SANNANNOKKA

FÅGELTORNET I OOVIIKI 
Ahlaistentie, 28660 Björneborg 61.49779, 21.58581 14 km

Ta en ordentlig nypa frisk luft före åkturen.  
Kanske du får syn på någon sällsynt flyttfågel?

LANGOURA NATURTORN 
Huhtalanraitti, 28800 Björneborg 61.53775, 21.56816 30 km

Samma landskap som vid föregående plats, men från 
ett annat håll. Det är obehindrad genomfart till natur-
plattform även för personer med nedsatt rörlighet.

KALLO 
Ahlaistentie, 28880 Björneborg 61.59456, 21.46227 45 km

Om ”den rätta” finns med på resan kan en sväng  
via Kallo vara på sin plats. Det öppna havet och  
dess utjämnade klippor andas romantik – och  
nog lämpar sig utsikten för singlar också.

YYTERI 
Yyterinsantojentie, 28840 Björneborg 61.56342, 21.52153 38 km

Senast nu är det dags för den fösta matpausen.  
När du har läst den här broschyren har du säkert 
ganska väl insatt i vad allt Yyteri har att erbjuda?

REPOSAARI 
Reposaaren maantie, 28900 Björneborg 61.61301, 21.44680 58 km

Det idylliska Reposaari erbjuder förtjusande havsvyer 
och omfattande restauranger. Är du hungrig?

BJÖRNEBORGS SKÄRGÅRDSVÄG 
Pohjoinen satamatie, 28900 Björneborg 61.62731, 21.50321 65 km

Längs Norra hamnvägen 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. 

AHLAINEN 
Ahlaistentie, 29700 Björneborg 61.67503, 21.62079 76 km

Vid dagens slut är det bra att stanna och koppla  
av en stund – och vilken bättre plats än den 
vykortsvackra kyrkbyn i Ahlainen. Härifrån är det  
bra att fortsätta hemåt.

NATURTORN

NATURPLATTFORM

#VISITYYTERI
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KALLO & UNILUOTO SKÄRGÅRDSVÄG & AHLAINEN

När björneborgaren förälskar sig tar han sin älskling till Kallo för att 
beskåda klipporna som havet jämnat ut. När de skiljs återkommer 
han för att betrakta hur stormen piskar samma stenar.

Havet och landskapet välkomnar dig utmed skärgårdsvägen – längs 
vägen finns också den idylliska byn Ahlainen.

Kallo är en liten stenig ö dit man kommer genom 
att köra rakt längs riksväg två utan att svänga en 
endaste gång – till exempel ända från Helsingfors. 
Dess landskap lämnar sina spår i besökarnas hjärtan. 
Uniluoto är en stadsdel bredvid Kallo där man kan 
förnimma havets lugn samt oro i dess renaste form.

Ibland är resan tung och resmålet är en lättnad 
– när man färdas längs skärgårdsvägen glöms 
stressen ändå bort och själen kopplar av lugnad 
av den överdådiga skönheten. Naturen visar sitt 
vackra ansikte i dess renaste form och nog är 
även människans prägel på den här vägen mest 
imponerande i form av broar, byggnader och 
vindkraftverk.

Den lilla byn Ahlainen erbjuder en uppfriskande 
idyllisk rastplats för resenärer. Denna byggda 
kulturmiljö av riksintresse kan man beundra till 
exempel med en glass i handen, vandrande längs 
vackra byvägar. Visste du att Ahlainen heter 
Vittisbofjärd på svenska?

#båthamn #café #kallo #landskap #segling #byidyll #finnisharchipelago #natur #roadtrip #vindkraftwww.visityyteri.fi/sv/kallo www.visityyteri.fi/sv/ahlainen

VID VÄGENS SLUT 
BÖRJAR DRÖMMARNA

STRESSFRI ROAD TRIP 
I BILDSKÖNA LANDSKAP

SOMMARCAFÉ       Under årets varmaste 
tid behöver man inte ta med egen mat-

säck till Kallo, eftersom det på området finns 
ett litet café där man även kan köpa glass.

SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG 
Finlands äldsta idrottsförening, den år 

1856 grundade segelföreningen BSF, har båtar 
som kan beundras samtidigt som du avnjuter 
sopplunchen som erbjuds på veckosluten. Du 
kan också boka festsalen med bastu.

TRÄHUSEN • Det är svårt att gå längs 
Uniluotos gator utan att göra upp 

flyttplaner i huvudet. Hurudant vore livet 
här? Skulle jag äntligen vara lycklig?

VINDKRAFTVERKEN • Ibland kan de 
massiva propellrarna dela åsikter och 

när diskussionen varit som hetast har den 
lett till bekymmer över fladdermössens 
hälsa. En sak är i alla fall säker – 
vindkraftverken är en imponerande syn.

KYRKAN • Den vackra, år 1796 
byggda kyrkan och dess snäppet 

yngre separata klockstapel är en 
fascinerande bit finländsk historia.
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PLATON (427–347 FVT.)
GREKISK FILOSOF

”Efter några träffar på Kallo 
är det mycket sannolikt att 
ditt förhållande inte längre 
är platoniskt.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV
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HERMANNI PEKKA LOVECRAFT (1890 — 1937)
AMERIKANSK SKRÄCKFÖRFATTARE

”Där fanns en kyrka, riktigt 
förbannat gammal och fin,  
men den har ingen klock- 
stapel alls på taket.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV
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RESTAURANGER • Får det lov att 
vara färska fiskdelikatesser från 

närliggande vatten Vid restaurangerna 
Merimesta      eller Ravintola Reposaari? 
Eller likväl en blandning engelsk pubkultur 
och närproducerad mat i reposaaristil vid 
gastropub Merry Monk? Kanske ändå mer 
traditionell husmanskost vid lunchrestaurang 
Patria? I Reposaari överraskar inte hungern.
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REPOSAARI BOTTENHAVETS NATIONALPARK

Gör en pilgrimsfärd till välbefinnandets jordiska huvudstad  
– till Reposaari med dess maritima sagor och historier i tusental.

Bottenhavets nationalpark, som sträcker sig från Gustavs till 
Sastmola, bjuder dig på äventyr bland böljor och stränder.

Reposaari, Räpsöö, Reffzöö – kärt barn har många 
namn. Reposaari har ännu mer att erbjuda fördomsfria 
resenärer. Förtjusande gamla byggnader, den mångkul-
turella festivalen Reposfääri och det spännande fortet 
är bara en bråkdel av de upplevelser som regionen 
erbjuder. Under sommaren får du bekanta dig med 
Reposaari på rundvandringar som ordnas av Visit Pori.

Gå inte över ån efter vatten, utan kliv i båten och 
fånga själv din lunch. Fångsten kan flamstekas vid 
eldstäderna som finns på öarna. Med god tur kan du 
stifta bekantskap med gråsälar eller hälsa på skarvar. 
De intilliggande skärgårdsdestinationerna Säppskär 
och Iso-Enskeri är också tillgängliga utan egen båt 
via kustkryssningarna som ordnas under sommaren.

#fort #reposfääri #restaurang #räpsöö #camping #djävulsåker #finnisharchipelago #natur #utflyktwww.visityyteri.fi/sv/reposaari www.visityyteri.fi/sv/selkameri

REPOSAARI – VÄLKOMMEN TILL DENNA 
MAGISKA ALTERNATIVA VERKLIGHET

MARITIM MAGI OCH  
SKÄRGÅRDENS CHARM

ISO-ENSKERI • I utflyktsöns vackra 
natur tillbringar du en trevlig 

utflyktsdag med att beundra djävulsåkern, 
simma och äta matsäck.

SÄPPSKÄR • På denna fyrö får du 
besöka mufflonfår, dvs. vildfår, och 

grilla korv vid lägerelden. På de guidade 
utfärderna kan man också klättra upp i fyren 
på Säppskär och få en historieföreläsning.

MUNAKARI• På ön som fiskare föredrar 
finns en raststuga som besökarna har 

tillgång till och som kan värmas med kamin 
även under kalla dagar. Vid badstranden i 
Yyteri finns också ett ställe med namnet 
Munakari. Fiskarön Munakari ligger en bit bort.

REPOSAARI KYRKA • Fjällkyrkan 
i norsk stil är värt ett besök – 

som kombination är den hexagonala 
kyrkobyggnaden och oktagonala klockstapeln 
samt minnesmärket över torpedbåten S2 
i kyrkoparken som en personifikation av 
räfsöbornas mentala landskap.
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KATARINA II (1729–1796)
RYSSLANDS KEJSARINNA

”Jag vill älska till  
fullo och jag vill  
leva till fullo.  
Det är Reposaari.”
LÄS HELA HISTORIEN: VISITYYTERI.FI/SV
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I Yyteris omfattande utbud finns 
något för var och en att prova på.  
På de följande sidorna presenteras 
i korthet tjänster som erbjuds vid 
Björneborgs kust. Oavsett om du är 
utan övernattningsställe eller göromål 
– Visit Pori hjälper dig att hitta 
tjänster som svarar på just dina behov.

YYTERI ERBJUDER 
UPPLEVELSER FÖR 
KROPP OCH SJÄL

TJÄNSTER TJÄNSTER

YYTERI RESORT & CAMPING

Yyterinsantojentie 1, 28840 Björneborg

Hos oss finns boende för hela året – alldeles 
intill sandstränderna. Vårt utbud inkluderar 30 
semesterstugor, 45 campingstugor för sommarbruk, 
över hundra elektrifierade husvagnsplatser samt ett 
flertal tältplatser. Aktiviteter för hela familjen; från 
minigolf till SUP-brädor! www.yytericamping.fi

YYTERIN RATSASTUSKESKUS

Linjamäentie 188, 28800 Björneborg

Välkommen till ridskolan i Yyteri! Upplevelserika ridturer 
i Yyteris historiska miljö och fantastiska strandlandskap. 
I samband med den av FRF godkända ridskolan finns 
ett privat stall som erbjuder stallplatser för hästar  
med omfattande skötsel.  
www.yyterinratsastuskeskus.fi

YYTERIN NÄKÖTORNI

Santojentie 4, 28840 Björneborg

Yyteritrakten är företagets verksamhetsområde.  
Den omgivande naturen och de unika dynlandskapen 
möjliggör en fantastisk spelplan för natursporter  
och upplevelsetjänster. www.ohjelmamestarit.fi

YYTERIN KIEVARI

Yyterinsantojentie 10 A, 28840 Björneborg

Logi för semester eller arbetsresor i ett lugnt, 
naturnära gästgiveri vid Yyteris sandstränder.  
Boende i rum och stuga, under sommaren även 
boende i kornbod. Konferens- eller festlokal för  
ca. 60 personer. www.yyterinkievari.fi

YYTERI GOLF

Karhuluodontie 85, 28840 Björneborg

18 natursköna banor erbjuder unika golfupplevelser 
för spelare på alla nivåer. Stranddynerna, tallskog-
arna samt flera vattenhinder skapar en helhet som 
till sitt landskap är unikt och utan like. Njut av 
havets omedelbara närhet, underbara banor samt 
högkvalitativa tjänster. www.yyterigolf.fi

YYTERI BEACH LOMAKESKUS

Hiekkarannantie 189, 28800 Björneborg

Yyteri Beach Lomakeskus är sol, sand och hav – 
en unik semesteranläggning mitt i Yyteris idylliska 
dynlandskap. Vi har öppet årets alla dagar, under 
alla årstider. Hos oss finner du villaboende för 
allt från ensamma resenärer till större familjer.  
www.yyteribeach.fi

VIRKISTYSHOTELLI YYTERI

Sipintie 1, 28840 Björneborg

Vare sig du söker ett resmål till din familj, en högkva-
litativ mötesplats eller till exempel en fantastisk plats 
för din fest, vid Spahotellet finner du allt du söker 
och mycket mer. Våra mångsidiga tjänster samt den 
omgivande unika och fängslande vackra naturen får 
dig att förälskas i Yyteri. www.virkistyshotelli.fi

SIIKARANTA CAMPING

Reposaaren maantie 1073, 28900 Björneborg

Campingområde beläget i Reposaari som erbjuder 
stugboende samt platser för husbilar/vagnar och tält. 
Klippstränderna och det öppna havet garanterar en 
fantastisk boendeupplevelse. På strandbastuns terrass 
kan du njuta av den lugna sommarkvällen medan du 
tittar på solnedgången. www.siikarantacamping.fi
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SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG - BSF R.F.

Kallontie 25, 28880 Björneborg

I Kallo finns Finlands äldsta idrottsförenings BSF:s 
hemmahamn, fyrbastun Kallon Loisto samt Kallon 
Paviljonki. Hamnens idealiska läge erbjuder en unik 
plats för båtliv och segling. I paviljongen firar du 
minnesvärda tillställningar i en idyllisk omgivning. 
www.bsf.fi

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

Hiekkarannantie 189, 28800 Björneborg

Seikkailupuisto Huikee består av en repbana samt 
stödjande aktiviteter riktade till alla åldersgrupper. 
Klättra, glid eller balansera mellan träden genom 
att ta dig över olika hinder. Banan erbjuder roliga 
hinder på olika nivåer för hela familjen i Yyteris 
vackra natur. www.seikkailupuistohuikee.fi

SAHAKOSKEN PIRTTI

Koskikalliontie 10, 29720 Björneborg

En naturskön oas i vildmarkens lugn, men tillräckligt 
nära staden. Hyr ett pörte med rökbastu till exempel 
för en hel vecka. Fiska i den intilliggande älven, vandra 
i närterrängen och ta ett dopp i dammen, vars vatten 
forsar ur tre källor. Du kan övernatta i ett pörte, en 
backstuga, en bod eller en koja. www.sahakoski.fi

RESTAURANT MERIMESTA

Reposaaren Kalasatama, 28900 Björneborg

Välkommen att njuta av vår högklassiga, goda mat 
samt varmt personliga service i Björneborgs mest 
maritima restaurang, Restaurant Merimesta, som 
öppnade år 2001! Genom salens stora fönster kan du 
beundra landskapet som förändras med årstiderna.  
www.merimesta.fi

BJÖRNEBORGSKRYSSNINGAR

Eteläranta 3, 28100 Björneborg

Kryssningar i Nordens största deltaområde i Kumo älv. 
Våra fartyg M/S Charlotta (max. 90 pers.) och M/S 
Obelix (max. 12 pers.) är säkra, moderna och fullt 
utrustade. Beställningskryssningar utför vi enligt era 
önskningar. Allmänna kryssningar i juli och augusti. 
www.porinvesibussiristeilyt.fi

MÄNTYLUODON HOTELLI

Merisatamantie, 28880 Björneborg

Den unika jugendbyggnaden har erbjudit 
hotell- och restaurangtjänster i Yyteriregionen 
i över 100 år. Familjehotellet och åretruntvillan 
Yyterin Villa Pyrylä har en vacker havsutsikt.  
www.mantyluodonhotelli.fi

MERIKAHVILA KALLON VALO

Kallontie 30, 28880 Björneborg

Den sydliga västkustens pärla, Merikahvila Kallon 
Valo, är belägen vid det öppna havet vid ”slutet” 
av riksväg två. www.kallonvalo.fi

MARINA MERILOKKI

Paattikatu 1, 28900 Björneborg

Trivsam gästhamn i Reposaari. Till oss kan du komma 
med bil eller båt, för bådadera finns det tillräckligt 
med parkeringsplatser samt bränsle – från en 24 h 
kortautomat. Det finns också bastu, duschar, grilltak, 
strandterrass och café. Det idylliska Reposaaris tjäns-
ter finns alltid nära till. www.marinamerilokki.fi

KALJAASI IHANA

Laitakarintie 345, 29100 Luvia

Seglens fladder, vågornas skum, träfartygets knarrande, 
en avlägsen horisont, en existens fri från tid och plats. 
Sådant är segling som bäst. Kliv ombord, delta i styrningen 
av fartyget, hissa segel under besättningens guidning, 
klättra upp i fartygets mast på 23 meters höjd och beundra 
utsikten eller njut av lugnet på däck. www.ihana.fi

FYSIOTERAPIA TUULA PAASIAHO

Harry Gullichsenintie 180, 28800 Björneborg

Fysioterapi i Pihlava centrum som sysselsätter fem 
fysioterapeuter. Förutom fysioterapitjänster erbjuds 
massage, kinesiotejpning, fasciabehandling och 
akupunktur. www.fysiopaasiaho.fi

ANTTOORAN LOMAKYLÄ

Finnintie 33, 28900 Björneborg

Semesterby i det natursköna Meri-Pori alldeles vid 
havsstranden. Tre 82 m2 (12 sängar) och tre 51 m2 (8 
sängar) villor av mycket hög kvalitet. Dessutom tre 
strandbastur med badtunnor samt en gammal stenla-
dugård för mötes- och festtillfällen. Det är även möjligt 
att övernatta i våra strandbastur. www.anttoora.com

AAMUHUONEISTOT YYTERISSÄ

Juhanintie 2, 28840 Björneborg

Aamuhuoneistot Yyterissä erbjuder högklassigt 
boende i höghuslägenheter i närheten av sandsträn-
derna. 12 fullt utrustade lägenheter lämpade för 
arbetsresor och semesterboende. Kunderna uppskat-
tar lägenheternas nivå och komfort samt möjligheten 
att laga till egen mat. www.aamuhuoneistot.fi
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YYTERI RESORT & CAMPING

YYTERIN RATSASTUSKESKUS

YYTERIN NÄKÖTORNI

YYTERIN KIEVARI

YYTERI GOLF

YYTERI BEACH LOMAKESKUS

VIRKISTYSHOTELLI YYTERI

SIIKARANTA CAMPING

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE

SEGELFÖRENINGEN I BJÖRNEBORG – BSF R.F.

SAHAKOSKEN PIRTTI

RESTAURANT MERIMESTA

BJÖRNEBORGSKRYSSNINGAR

MÄNTYLUODON HOTELLI

MERIKAHVILA KALLON VALO

MARINA MERILOKKI

KALJAASI IHANA

FYSIOTERAPIA TUULA PAASIAHO

ANTTOORAN LOMAKYLÄ

AAMUHUONEISTOT YYTERISSÄ

NATURTORN     NATURPLATTFORM

BJÖRNEBORGS SKÄRGÅRDSVÄG

AITO TAKSI +358 600 300 33 
TAXIDATA +358 2 100 41

NÖDNUMMER  112

MYCKET MER VISITYYTERI.FI/SV

ULEÅBORG

HELSINGFORS

TAMMERFORS

ÅBO

BJÖRNEBORG

VASA

AVSTÅND

Stockholm  315 km

Helsingfors  242 km

Åbo  138 km

Tammerfors  115 km

Vasa  193 km

Uleåborg  511 km

Raumo  51 km

FÖRBINDELSER

  vr.fi

 matkahuolto.fi

 onnibus.fi

 poriexpress.fi

 koivistonauto.fi

 porinlinjat.fi

porincitycar.fi

avis.fi

HÄSTSTRAND

HUNDSTRAND
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VisitPori

VISIT PORI 
Itäpuisto 7, 28100 Björneborg, Finland 
tel. +358 (0)2 621 7900  
info@visitpori.fi 
www.visitpori.fi 
 
TURISTINFORMATION 
Open Mon–Fri 9 am to 4:30 pm 
 
FÖR ARRANGÖRER  
tapahtumat@visitpori.fi
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