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ELÄMYKSELLINEN VUOROKAUTESI
Seuraa miten luonto herää uuteen päivään. 
Millainen sää on tänään? Mitä lintuja eksyy-
kään kiikareihisi? Mitä kasveja näet kävelles-
säsi? Jokainen päivä on uusi seikkailu.

Päivällä patikoidaan keskellä metsää tai 
kiivetään luontotorniin hakemaan uutta 
perspektiiviä. Nuotiopaikalla syödään eväät 
ja lumen tultua taival taitetaan hiihtämällä.

Auringonlaskun aikaan maailma tummenee, 
mutta elämä jatkuu aktiivisena. Ihaile meren 
ylle kaareutuvaa tähtitaivasta varpaat upo-
tettuina Yyterin lempeään hiekkaan.

LINTURETKEN BONGAUKSET
Enemmän kuin tusina luontotornia tarjoaa tuo-
retta näkökulmaa siivekkäiden ystäviemme maa-
ilmaan Yyterin linturannalla eli Yyterin lietteillä. 
Aloita vaikka Sannannokasta ja etene pitkospuilla 
ja poluilla omaan tahtiin kohti seuraavaa. Näky-
mät ihastuttavat muitakin kuin lintuihmisiä.  
visityyteri.fi/luontotornit

RAKASTU RANTAVEHNÄÄN
Tiesitkö, että Yyterin ranta ja alue on rauhoitettu 
ja sillä päätöksellä toteutetaan Natura 2000 
-verkoston suojelutavoitteita? Suojelulla turvataan 
alueen luontotyyppien ja niillä elävien eläinlajien 
säilyminen. Yyterin upeita rantadyynejä ei olisi, 
jos rantavehnät eivät sitoisi tuulen kuljettamaa 
hiekkaa. Herkän dyyniluonnon säilymisen kannalta 
onkin ensiarvoisen tärkeää kulkea Yyterin santojen 
alueella rantavehnää ja muita kasveja vahingoitta-
matta. visityyteri.fi/vastuullisuus 

MONEN MAISEMAN RETKEILYREITIT 
Mikä sen upeampaa, kuin kulkea upealla 
rannalla, ihastella uljaita, uniikkeja dyynejä ja 
luonnon ihmeitä aivan rauhassa. Yyteri on paljon 
muutakin kuin hiekkaranta, joten suosittelemme 
vahvasti tutkimusmatkaa myös alueen monipuo-
lisille retkeilyreiteille. Reittien varrelle mahtuu 
monenlaista: merta, dyynejä, mäntymetsää, 
vanhaa kuusimetsää, suon ylitystä, luontotorne-
ja, hiekkaisia metsäreittejä. Reittejä löytyy niin 
esteettömyyttä, patikkapolkua kuin pyöräiltävää 
baanaa kaipaaville. visityyteri.fi/retkeilyreitit

YÖVY LÄHELLÄ LUONTOA
Yyterissä ja lähialueilla on monia erilaisia 
mahdollisuuksia yöpymiseen. Hotellin lisäksi 
löytyy lomamökkejä muun muassa Yyteri Beach 
lomakeskuksessa ja Anttooran lomakylässä. 
Sahakosken Pirtti Ahlaisissa tarjoaa piilopaikan 
savusaunoineen ja Villä Pyrylä sekä Reelinki 
Seafront Villas mahtavat merinäköalat. Myös 
huoneistoelämä onnistuu muun muassa Aamu-
huoneistojen asunnoissa. Vaihtoehtoja on vaikka 
kuinka! visityyteri.fi/majoitus

RETKEILYSAARET 
Retkeilysaarilla tutustut monipuoliseen luontoon 
ja nautit nuotiohetkistä raikkaassa merituulessa. 
Matkaa saaristoon omalla veneellä tai tutustu 
kesäisin järjestettäviin veneretkiin Iso-Enskeriin 
ja Säpin majakkasaareen.  
visityyteri.fi/selkameren-kansallispuisto

YYTERIN NUOTIOPAIKAT
Yyterissä saa eväät lämmitettyä tai kuumaa 
juomaa kesken seikkailuiden. Nuotiopaikat 
löytyvät Yyterin aukiolta sekä Munakarin säikältä, 
jossa voi herkutella merimaisemasta nauttien. 
Lapsetkin tykkäävät, kun on syömisen lomassa 
mahdollisuus puuhastella rannan vieressä. 
visityyteri.fi/nuotiopaikat 

TOIMINTASANKARI

LUONTORETKEILIJÄ visityyteri.fi/luontoretkeilija

visityyteri.fi/toimintasankari

Sydämesi pamppailee puhtaan 
luonnon floralle ja faunalle. Aarre- 
karttasi vievät suojelualueille ja 
palkinnoksi patikkamatkoistasi haluat 
muistoja hetkistä, joita ei tehtaissa 
tuoteta. Jos sinä ja luonto sovitte 
yhteen – Yyteri on pussauskoppi.
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HAUSKIN VUOROKAUTESI KOSKAAN
Perhereissut ovat melkoista kamikazelentoa 
alhaisilla verensokereilla, joten päivä on hyvä 
aloittaa kunnon aamupalalla tai vaikka pikni-
killä omilla eväillä. Ja sitten rannalle. Hiekka 
kertoo mitä tehdään.

Päivällä voikin koheltaa rannan leikkialueella 
tai ylittää itsensä kiipeilypuistossa. Hypätä 
fatbiken selkään tai huristella polkuautolla.

Illalla voi rauhoittua vaikka grillauksen tai 
minigolfin merkeissä. Taitava perheseik-
kailija mehustaa jälkikasvusta liiat energiat 
päästäkseen rauhassa ihailemaan puolison 
kainalossa auringonlaskua.

ÄLÄ TULE PAHA KAKKU, TULE HYVÄ KAKKU
Siinä kohtaa missä kesällä voi rakentaa Sagrada 
Familian tasoista hiekkalinnaa sopii talvella pulk-
kailla tai tehdä lumiukkoa. Ihan tosi – ranta vaan 
on parasta vuodenajasta riippumatta. Yyterin 
hiekkaranta sopii lapsiperheille, sillä matala hiek-
karanta on turvallinen paikka tutustua mereen. 
Ja löytyypä rannalta leikkipaikka perheen pie-
nimmille ja suppilautoja vuokralle vähän isommil-
le! Talvella Virkistyshotelli Yyterin kylpylän aallot 
kesyttävät villeimmätkin vesipedot. 
visityyteri.fi/yyteri-info 
visityyteri.fi/virkistyshotelli 
 
 

KIIPEILYPUISTO ON HUIKEE
Meno on nimensä mukaisesti huikeaa, kun voi 
roikkua ja riippua köysiradalla asianmukaisissa 
turvavarusteissa oman vaikeustason mukaisella 
reitillä. Ei vaadi aiempaa kokemusta, mutta 
pituutta hurjastelijoilla pitää olla vähintään 
110 cm. Perheen vauhdikkaimmat pääsevät 
haastamaan itseään myös pumptrack-potkulau-
taradalla. Ja löydätpä Huikeesta myös fatbiket 
ja sähköfatbiket vuokralle. Niillä kelpaa kruisailla 
Yyterin hiekkamaastossa. 
visityyteri.fi/seikkailupuisto-huikee

LINNAKEPUISTO LUMOAA
Mielikuvitusta kutkuttavaa seikkailua linnake-
puiston rakennelmia hämmästellessä. Vaikka 
natiaiset eivät olisi valmiita historiatrippiin 
ihmisluonnon pimeämmälle puolelle, on puisto 
kiehtova kohde perheelle kuin perheelle. Ja täy-
sin maksutta. Linnakepuiston löydät tarunhohtoi-
sesta Reposaaresta. Samalla reissulla kannattaa 
tutustua takarannan historiaa huokuviin kallio-
kaiverruksiin. visityyteri.fi/linnakepuisto

TUKKA PUTKELLA KISAILEMAAN
Sähköscootit ovat mainio tapa liikkua Yyterissä 
palvelusta toiseen. Pieni kisailukin perheen kesken 
on aina paikallaan: ota vaikkapa matsi minigolfia 
tai petekaa. Kannattaa myös selvittää, kuka jak-
saa hyppiä pisimpään trampoliinipuistossa. 
visityyteri.fi/yyteri-camping 
visityyteri.fi/huikee-retkipiste 
visityyteri.fi/huikee-trampolin-park

VINKKI TALTEEN
Tutustu ainutlaatuiseen luontoon koko perheen 
voimin rennosti ulkoillen. Suunnatkaa meri- ja 
metsämaisemiin epätasaisille poluille ihastele-
maan luonnon ihmeitä.  
visityyteri.fi/retkeilyreitit

Oletko pyrkimässä maailman parhaiden 
vanhempien rankinglistan kärkeen? 
Tuo jälkikasvusi seikkailemaan Yyteriin 
niin keräät varmat pisteet. Ja kun saa 
lapsen kokemaan uutta, nauramaan 
ja nauttimaan elämästä – unohtuvat 
aikuisenkin arkihuolet.

PERHESEIKKAILIJA

NAUTISKELIJA

visityyteri.fi/perheseikkailija

visityyteri.fi/nautiskelija
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RÄJÄHTÄVÄ VUOROKAUTESI
Aamu kannattaa aloittaa syöksymällä tyrskyi-
hin surffilauta kourassa tai ottaa maasto- 
pyörä alle ja herätä vasta, kun hyppyrin 
jälkeen painovoima kutsuu takaisin maahan.

Päivällä levottomuutta voi purkaa vaikka 
suppailun merkeissä, kokeilla vapaapudotus-
ta tai haastaa ryhmä ventovieraita vetämään 
matsi beachfutista tai pari erää padelia.

Illan tummuessa voi koettaa millaista on 
pumptrack, lähteä juoksulenkille rantavii-
vaa pitkin tai kuutamouinnille oman kullan 
kanssa ennen rentoutumista yökerhon 
tanssilattialla.

KUNTOSALITREENI ULKOILMASSA
Yyterin Keisarin kierros -retkeilyreitin varrella 
pääsee voimailemaan ulkokuntoilulaitteilla vaikka 
ympäri vuoden. Penkkipunnerrus, dipit, kyykyt ja 
muut perusliikkeet onnistuvat laitteilla mainiosti.  
Alkulämmittelyksi voit ottaa kunnon sykkeennos-
tatuksen kuntoportailla, joiden huipulla pääset 
ihastelemaan Yyterin huikeaa dyyni- ja merimai-
semaa näköalatasanteelta.

EI ESTE EIKÄ EDES HIDASTE
Sinulle seinä on haaste. Arjessa tämä voi 
aiheuttaa ongelmia, mutta Yyterin näkötornin 
kiipeilyseinän edessä toteutat intohimojasi luvan 
kanssa. Jotkut ihmettelevät tätä touhua, mutta 
ylhäältä katsottuna he näyttävät muurahaisilta. 
visityyteri.fi/ohjelmamestarit

SURFFAA ENERGIATASOT KAAKKOON
Yyteri, Reposaaren takaranta ja alueen pienem-
mät rannat ovat niitä harvoja paikkoja Pohjo-
lassa missä voi ratsastaa aalloilla niin kuin herra 
Swayze eräässä elokuvassa. Mutta toisin kuin 
Hollywoodin helppoheikit – täällä sitä voi tehdä 
myös talvella jäätilanteen salliessa. Kylmääkö? 
visityyteri.fi/yyterin-surfkeskus

 

MAASTO KUTSUU KULKEMAAN
Yyterin alueelta löytyy yli 30 kilometriä  
erilaisia reittejä. Tutustu ainutlaatuiseen  
luontoon lenkkeillen hiki hatussa. Voit myös  
nostaa vaikeustasoa hyppäämällä fatbiken  
selkään. Pyöriä on vuokrattavissa Huikee  
Seikkailupuistosta tai Retkipisteestä. 
visityyteri.fi/retkeilyreitit  
visityyteri.fi/seikkailupuisto-huikee 
visityyteri.fi/huikee-retkipiste

VINKKI TALTEEN
Lähde pyöräretkelle rannikolle. Yyterin maisemien 
lisäksi suuntaa katseesi vaikkapa Kallon kallioille 
tai Reposaareen. Kaikista sitkeimmät pyöräilevät 
saaristotietä aina Ahlaisiin asti ja takaisin!  
visityyteri.fi/paivaretki
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Ystävien kesken kisailu on parasta. Pallo kainaloon ja kunnon 
rantalentopallomatsi pystyyn. Tai mailat käteen ja pari 
hikistä erää padelia! Häviäjäjoukkue pääsee pulikoimaan 
viileään meriveteen ja kieriskelemään Yyterin hiekassa.  
Siinä panosta kerrakseen!

TOIMINTASANKARI visityyteri.fi/toimintasankari

Autot käyvät muinaisten eliöiden 
jäänteillä ja mikroaaltouuni 
seinästä tulevalla sähköllä – 
sinun polttoaineesi on kuitenkin 
adrenaliini. Tee jotain mitä muut 
pelkäävät ja aja itsesi äärirajoille. 
Tunnet eläväsi!
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HEMMOTTELEVIA HETKIÄ
Virkistyshotellista löytyy niin kylpylä, hyvin-
vointikeskus kuin ihania ravintoloita. Kylpylän 
lämpimään altaaseen sopii pulahtaa talvellakin. 
Maisemia ihaillaan kattokerroksen baarista,  
bistro Yvonnesta tai kesäisin rantaravintola  
Helmestä käsin. 
visityyteri.fi/virkistyshotelli 
visityyteri.fi/bistro_yvonne

GOLFAUS ON AIKAA ITSELLE
Yyteri Golf tarjoaa 18 luonnonkaunista väylää kii-
reetöntä harrastamista raikkaassa meri-ilmassa. 
Kierroksen jälkeen voi rentoutua golfravintolan 
antimien äärellä tai vaikka ottaa ihanat löylyt 
golfkerhon saunan lauteilla.  
visityyteri.fi/yyteri-golf

KOIRIEN PARATIISI
Porissa koiran kanssa pääse biitsille, sillä  
Yyteristä löytyy oma ranta ihmisen parhaalle 
ystävälle. Koirien oma rantaosuus löytyy  
osoitteesta Merisatamantie 13.  
visityyteri.fi/yyterin-koiraranta

HYVÄN MIELEN VUOROKAUTESI
Aamiaisherkkujen jälkeen kelpaa suunnata  
kylpylään lillumaan tai verkkaiselle kävelylle 
rannan dyynejä ja merta ihastelemaan.

Päivällä kaapataan aurinkoa iholle rannalla 
loikoillen, napataan drinkki, sukelletaan 
nautintojen ytimeen hemmotteluhoidoissa 
tai suunnataan kävelyretkelle ihastelemaan 
Reposaaren kaunista puutalomiljöötä.

Illalla rantakalliota piiskaavat tyrskyt tuudit-
tavat sinut uneen, mutta ennen sitä kannat-
taa ottaa iisisti ihanalla jokiristeilyllä pitkin 
satumaista suistoa tai ihailla tähtitaivasta 
nuotion äärellä.

PUSSAILE KALLIOILLA
Kun porilainen rakastuu, vie hän kultansa Kalloon 
ihailemaan meren sileiksi suutelemia kallioita. 
Kun hän eroaa, hän palaa katselemaan kuinka 
myrsky pieksee samoja kiviä. Löytyypä Kallosta 
ihailtavaksi myös upea majakka.  
visityyteri.fi/kallo

NAUTISKELIJA visityyteri.fi/nautiskelija

Aina ei tarvitse kiirehtiä, liikkua 
tai suorittaa täyttä häkää. 
Toisinaan on täysin sallittua vain 
olla, rentoutua ja rauhoittua. 
Yyterissä elämä helpottaa, huolet 
unohtuvat ja mieli sekä kroppa 
saavat ansaitun lepohetken.
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KUN TIE PÄÄTTYY – ALKAA UNELMOINTI
Kun porilainen rakastuu, vie hän kultansa Kalloon ihailemaan meren 
sileiksi suutelemia kallioita. Kun hän eroaa, hän palaa katselemaan kuinka 
myrsky pieksee samoja kiviä.

Kallo on pieni kallioinen saari, jonne pääsee ajamalla valtatie kakkosta 
suoraan kertaakaan kääntymättä – vaikka Helsingistä asti. Sen maisemat 
ja tunnelma jättävät jäljen vierailijoiden sydämiin. Uniluoto taas on kau-
punginosa Kallon vieressä, jossa voi aistia meren rauhan sekä rauhatto-
muuden puhtaimmillaan.

PUUTALOJA MEREN ÄÄRELLÄ 
Uniluodon katuja on vaikea astella ilman, että kutoo päässään muut-
tosuunnitelmia. Millaista elämä olisi täällä? Olisinko vihdoin onnellinen? 
Tiesitkö, että Uniluodon myrskyt kutsuvat surffareita uhmaamaan tyrsky-
jä? Heitä seuratessa pääsee itsekin ihan uuteen maailmaan! 

KALLON MAJAKKA KUTSUU KESÄISIN
Kallon majakan valo syttyi ensi kerran jo vuonna 1885. Ihaile Suomen van-
himman purjehdusseuran Segelföreningen i Björneborg BSF:n veneitä ja 
aavaa, tyrskyävää merta. Nauti kesäisin auki olevan kahvilan antimista tai 
omista eväistä kalliolla. Kesällä voit katsastaa maisemat myös majakasta 
käsin silloin, kun se on avoinna.

KOE MEREN RAUHA JA VOIMA
Meri ei ole koskaan samanlainen. Selkämeren tyrskyjä ja pauhuja pääset 
kokemaan Kallossa, Reposaaren takarannalla sekä Iso-Enskerin, Seliskerin 
ja Munakarin retkeilysaarilla. Toisaalta tyyni meri saa mielenkin rauhoittu-
maan ja silloin piknik kallioilla tekee poikaa.

KIIREETÖN ROAD TRIP KUVANKAUNIISSA MERIMAISEMISSA
Saaristotien ympärillä sinua tervehtivät meri ja maisemat – matkan 
varrelta löytyy myös idyllisen ihana Ahlaisten kylä.

Joskus matka on raskas ja määränpää helpotus – saaristotietä kulkies-
sa kiire kuitenkin unohtuu ja sielu lepää ylitsepursuavan kauneuden 
rauhoittamana. Pysähdy vaikka narraamaan kaloja sillanpieleen illan 
ateriaa varten. Luonto näyttää kauniit kasvonsa puhtaimmillaan ja 
onhan ihmisenkin kädenjälki tällä tiellä vaikuttavimmillaan siltojen, 
rakennusten ja tuulivoimaloiden muodossa.

Ahlaisten pieni kylä tarjoaa virkistävän idyllisen lepopaikan kulkijoille. 
Tätä valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä kel-
paa ihastella vaikka jäätelö kourassa kauniita kyläteitä pitkin tepastellen.

TUULIVOIMALAT
Massiiviset propellit saattavat toisinaan jakaa mielipiteitä ja sakeim-
millaan keskustelu on johtanut jopa huoleen lepakoiden terveydestä. 
Yksi asia on kuitenkin varma – tuulivoimalat ovat vaikuttava näky. 
Suomen Hyötytuulen Opastuskeskus Reposaaren maantiellä on avoinna 
tilauksesta ryhmille. Opastuskeskuksen piha-alueella on lintutorni, jota 
vierailijat voivat käyntinsä yhteydessä hyödyntää.

AHLAISTEN KIRKKO
Kaunis vuonna 1796 rakennettu kirkko ja sen astetta nuorempi erillinen 
kellotapuli ovat kiehtova pala Suomen historiaa.

LÄHDE RETKELLE
Näitä maisemia pääset paikan päältä ihailemaan päivän  
mittaisella rannikkokierroksella, jonka valmiiksi suunniteltu  
reitti löytyy esitteen kääntöpuolelta. visityyteri.fi/paivaretki

visityyteri.fi/kallo visityyteri.fi/ahlainen
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SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO

KALLO & UNILUOTO SAARISTOTIE & AHLAINEN

visityyteri.fi/selkameren-kansallispuisto
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Älä lähde merta edemmäs kalaan, vaan nouse 
veneeseen ja pyydä lounaasi itse. Saaliin 
voi käydä loimuttamassa saarilta löytyvillä 
nuotiopaikoilla. Hyvällä tuurilla voit tehdä 
tuttavuutta harmaahylkeiden kanssa tai 
moikkailla merikotkia.  
visityyteri.fi/selkameren-kansallispuisto

VENERETKET
Vieressä oleviin saaristokohteisiin Iso-Enskeriin ja 
Säppiin pääsee tutustumaan myös ilman omaa 
venettä kesäisin järjestettävillä veneretkillä. 
Liput ja aikataulutiedot löytyvät verkkokaupas-
tamme: shop.visitpori.fi

ISO-ENSKERI
Retkeilysaaren kauniissa luonnossa vietät 
mukavan retkipäivän pirunpeltoa ihaillen, uiden 
ja eväitä syöden. Veneretkiä Iso-Enskeriin 
järjestetään kesäisin. Tervetuloa luontoystävän 
paratiisiin!

SÄPPI 
Säpin majakka juhlistaa tänä vuonna jo 150-vuo-
tista taivaltaan, joten nyt on erityisen hyvä aika 
tutustua tähän majakan ystäviä ja luontoretkei-
lijöitä houkuttelevaan saareen. Hyvällä onnella 
voit myös nähdä saaressa asuvia mufloneita 
eli villilampaita. Majakasta avautuvia maisemia 
pääsee ihailemaan majakkaoppaan johdolla ja 
samalla kuulet saaren sekä majakan historiasta.

KOE SELKÄMERI
Selkämeren kokemiseen ei aina tarvita erillisiä 
saaria, vaan tunnelmaan pääsee hyvin pysäh-
tymällä vierasvenesatama Marina Merilokissa 
Reposaaressa tai yöpymällä Reposaaren Kelluvis-
sa huviloissa. Luvialta Reposaareen purjehtivan 
Kaljaasi Ihanan kyydissä pääsee Selkämeren 
lisäksi kokemaan menneiden aikojen tunnelmaa. 
Selkämeren kansallispuistoon tutustuminen on-
nistuu Porissa myös mantereella. Luontotornit ja 
pitkokset rytmittävät retkeä meren äärellä. 
visityyteri.fi/palvelut 
visityyteri.fi/majoitus

MUNAKARI 
Kalastajien suosima saari tarjoaa vierailijoiden 
käyttöön päivätuvan, jonka saa kylmänäkin 
päivänä lämpimäksi kamiinan avulla. Ei sovi se-
koittaa Yyterin uimarannan edustan Munakariin.

KURVAILE PÄIVÄRETKELLE 
Selkämeren kansallispuiston maisemia voi ihailla 
vallan mainiosti myös rannikon road tripillä 
– esimerkiksi päivän mittaisella autoretkellä, 
jonka löydät esitteen kääntöpuolelta valmiiksi 
suunniteltuna!

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO visityyteri.fi/selkameren-kansallispuisto

Kustavista Merikarvialle ulottuva 
Selkämeren kansallispuisto 
kutsuu sinua seikkailemaan 
laineillaan ja rannoillaan.
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REPOSAAREN KIRKKO HUOKUU HISTORIAA
Norjalaistyylinen tunturikirkko on vierailun arvoi-
nen kohde – kuusikulmainen kirkkorakennus ja 
kahdeksankulmainen kellotapuli sekä kirkkopuis-
tossa sijaitseva torpedovene S2:n muistomerkki 
ovat kombinaationa kuin reposaarelaisen mielen-
maiseman ruumiillistuma.  
visityyteri.fi/reposaaren-kirkko

 

TAKARANTA JA KALLIOKAIVERRUKSET
Reposaaren takaranta on muutaman kilometrin 
mittainen, kivikkoinen ja kallioinen rantaviiva 
alkaen aallonmurtajan kupeesta ja jatkuen aina 
Tahkoluotoon asti. Talvisin rannalle kohoavat 
mahtavat jäämuodostelmat. Takarannalta löytyy 
monta upeaa paikkaa piknikille, auringonottoon 
ja aaltojen ihailuun. Takaranta onkin se paik-
ka, johon reposaarelaiset lähtevät viettämään 
vapaa-aikaa ja nauttimaan heille tärkeästä, 
aavasta saarettomasta merestä, jonka voiman voi 
kokea pelkästään rannalla istumalla. Takarannan 
valonheitinkallioilta läheltä Siikaranta Campingiä 
löytyy myös upeita kalliokaiverruksia menneiltä 
ajoilta. Takarannan läheisyydestä löytyvät myös 
koko perheen kohde Reposaaren linnakepuisto 
sekä Lontoon uimaranta.  
visityyteri.fi/reposaaren-takaranta

KALAHERKKUJEN REPOSAARI
Saisiko olla tuoreita lähivesien kalaherkkuja 
noutopöydästä? Vai maistuisiko burger tai taco? 
Ehkä kuitenkin perinteisempää kotiruokaa tai  
nopea eväs kioskilta? Reposaaressa nälkä ei 
tosiaan pääse yllättämään ja vaihtoehtoja löytyy!

TUTUSTU REPOSAAREEN
Kesäisin pääset tutustumaan tähän taian- 
omaiseen saareen opastetuilla kierroksilla,  
jotka ovat myynnissä verkkokaupassamme:  
shop.visitpori.fi tai lähde omatoimiselle  
Reposaari-kierrokselle, jonka löydät kartasta.  
visityyteri.fi/reposaari

8
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PALVELUJA visityyteri.fi/palvelut

REPOSAARI visityyteri.fi/reposaari

Tee pyhiinvaellus hyvän mielen maanpäälliseen pääkaupunkiin – tuhansien merellisten 
tarujen ja tarinoiden Reposaareen. Reposaari, Räfsö, Räpsöö, Reffzöö – rakkaalla 
saarella on monta nimeä. Vielä enemmän sillä on tarjottavaa ennakkoluulottomille 
matkailijoille. Ihastuttavat vanhat rakennukset, saaristolaistunnelma, uniikit 
tapahtumat ja merelliset ravintolat kutsuvat retkelle Reposaareen.
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Reposaari kierros 6 km

Siikaranta Camping

Reposaaren kelluvat huvilat

Vierasvenesatama Marina Merilokki

Museohinaaja Santtu

Takaranta

Junnila

Linnakepuisto

Reposaaren kirkko

Reposaaren hautausmaa

Reelinki Seafront Villas

Lontoon uimaranta ja grillipaikka

Tuulipuistot

Ravintola Merimesta
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PÄIVÄRETKI visityyteri.fi/paivaretki

250 m

13



HOTELLIT

VIRKISTYSHOTELLI YYTERI
Sipintie 1
visityyteri.fi/virkistyshotelli

MÄNTYLUODON HOTELLI
Merisatamantie 9
visityyteri.fi/mantyluodon-hotelli

MÖKIT

YYTERI RESORT & CAMPING
Yyterinsantojentie 1
visityyteri.fi/yyteri-camping

YYTERI BEACH LOMAKESKUS
Hiekkarannantie 189
visityyteri.fi/yyteri-beach-lomakeskus

VILLA PYRYLÄ
Merisatamantie 9
visityyteri.fi/villa-pyryla
 
SIIKARANTA CAMPING
Reposaaren maantie 1073
visityyteri.fi/siikaranta-camping
 
SAHAKOSKEN PIRTTI
Koskikalliontie 10
visityyteri.fi/sahakosken-pirtti
 
REPOSAAREN KELLUVAT HUVILAT
Konttorinkatu 2
visityyteri.fi/kelluvat-huvilat

REELINKI SEAFRONT VILLAS
Reelinki
visityyteri.fi/reelinki-seafront-villas

KEISARI3
Hiekkarannantie 189
visityyteri.fi/keisari3

ANTTOORAN LOMAKYLÄ
Finnintie 33
visityyteri.fi/anttoora

MUU MAJOITUS 

AAMUHUONEISTOT YYTERISSÄ
Juhanintie 2
visityyteri.fi/aamuhuoneistot
Yyterin majoituspalvelut löydät kootusti:  
visityyteri.fi/majoitus

TEKEMISTÄ JA NÄKEMISTÄ 

YYTERIN NÄKÖTORNI/OHJELMAMESTARIT
Santojentie 4
visityyteri.fi/ohjelmamestarit

YYTERI GOLF
Karhuluodontie 85
visityyteri.fi/yyteri-golf

VIRKISTYSHOTELLIN PADEL-KENTÄT
Sipintie 1
visityyteri.fi/virkistyshotelli

VIERASVENESATAMA MARINA MERILOKKI
Paattikatu 1
visityyteri.fi/vierasvenesatama

SURFKESKUS YYTERI
Sipintie 1
visityyteri.fi/yyterin-surfkeskus

SEIKKAILUPUISTO HUIKEE
Hiekkarannantie 189
visityyteri.fi/seikkailupuisto-huikee

KALJAASI IHANA
Laitakarintie 345, Luvia
visityyteri.fi/kaljaasi-ihana

HUIKEE TRAMPOLIN PARK
Sipintie 1
visityyteri.fi/huikee-trampolin-park

HUIKEE RETKIPISTE
Yyterinsantojentie 1
visityyteri.fi/huikee-retkipiste

AURINKOLINNA
Yyterinsantojentie 200 A
visityyteri.fi/aurinkolinna

KAHVILAT JA RAVINTOLAT

RENTO BURGER
Hiekkarannantie 189
visityyteri.fi/rento-burger 

RAVINTOLA MERIMESTA
Reposaaren Kalasatama
visityyteri.fi/ravintola-merimesta

RANTARAVINTOLA HELMI
Sipintie 1
visityyteri.fi/rantaravintola-helmi

MEHUBAARI YYTERI
Sipintie 1
visityyteri.fi/mehubaari-yyteri

MERIRAVINTOLA
Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1
visityyteri.fi/meriravintola

KOTA PIZZERIA
Yyterinsantojentie 1
visityyteri.fi/kota-pizzeria

BISTRO YVONNE
Sipintie 1
visityyteri.fi/bistro_yvonne

ALLEGRO KIOSKI
Yyterin ranta
visityyteri.fi/allegro-kioski

Lisää palveluja löydät osoitteesta:  
visityyteri.fi

SHOP.VISITPORI.FI
Verkkokaupasta Reposaari-kierrokset sekä 
veneretket Säppiin ja Iso-Enskeriin sekä parhaat 
matkamuistot: viralliset Yyteri-tuotteet!  
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Yyterin kattavassa tarjonnassa riittää koettavaa ihan jokaiselle. Tässä lyhyesti esiteltynä Porin rannikon tarjoamia palveluita. 
Olitpa sitten vailla yösijaa tai tekemistä – Visit Pori auttaa löytämään juuri sinun tarpeitasi vastaavat palvelut.
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Täytä termarisi, ota mukava asento rallijakkarallasi, päästä 
etupenkin tiskijukka kasettien kimppuun ja pyydä matkatovereita 
avaamaan kamerasovelluksensa –  tästä lähtee helposti koko 
päivän kestävä leppoisa autoretki pitkin Porin saaristoteitä!

PÄIVÄRETKI

TÄSTÄ RANNIKKOREISSUN 
REITTISUUNNITELMA  
VALMIIKSI  
RÄÄTÄLÖITYNÄ

visityyteri.fi/paivaretki

YYTERI 

Yyterinsantojentie, 28840 Pori 38 km

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

3

KALLO 

Kallontie, 28880 Pori 45 km

Mikäli matkassa mukana on ”se oikea”, koukkaus Kallon  
kautta lienee paikallaan. Aavana aukeavassa meressä  
ja sen siloittamissa kallioissa riittää romantiikkaa  
– ja maistuvat ne maisemat sinkuillekin.

4

SAARISTOTIE 

Pohjoinen satamatie, 28900 Pori 65 km

Seututie 272 kuljettaa seurueenne Oodeen, Revaskerin,  
Lynaskerin ja Kuuttokarin saarien kautta. Tien varrelta  
löytyy useampi leveä pysähtymispaikka erinomaisten  
lomakuvien ottamista varten.

6

PREIVIIKINLAHDEN OOVIIKI

Koulunmutka, 28660 Pori 14 km

Kunnon hönkäisyt raitista ilmaa ennen ajomatkaa.  
Ehkä bongaat harvinaisen matkaajalinnun?

keskustasta
1

REPOSAARI 

Reposaaren maantie, 28900 Pori 58 km

Idyllinen tuhannen asukkaan Reposaari tarjoaa uljaita  
merinäkymiä ja kattavasti ravintoloita. Nälättääkö?

5

RIITSARANLAHDEN LANGOURA 

Huhtalanraitti, 28800 Pori 30 km

Sama maisema kuin edellisellä rastilla mutta eri suunnalta.  
Riitsaranlahden luontolavalle on esteetön kulku myös  
liikuntarajoitteisille.

2

AHLAINEN 

Ahlaistentie, 29700 Pori 76 km

Pitkän päivän päätteeksi on hyvä pysähtyä hetkeksi  
rauhoittumaan – ja mikäs siihen sopivampi paikka  
kuin postikorttimaisen kaunis Ahlaisten kirkonkylä.  
Tästä on hyvä jatkaa kohti kotia.
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Saaristotie

Retkeilyreitti
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Koiraranta
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Koiria ei saa tuoda ranta-alueelle.
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LINJA-AUTOLLA MEREN RANNALLE
Kesän ajan keskustasta Yyteriin ja 
Reposaareen pääsee kätevästi suoralla 
bussilinjalla. Katso lisätietoja: visitpori.fi
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VISIT PORI 
Yrjönkatu 13 
p. 02 621 7900 
info@visitpori.fi

visitpori.fi 
visityyteri.fi 
shop.visitpori.fi

#visitpori  
#visityyteri 
                  Visit Pori

Yyterin sannat kutsuvat nauttimaan elämästä tavalla, joka yleensä vaatii matkustamista tuhansien kilometrien 
päähän. Yyteri tarjoaa auringon palvontaa ja rantariemua upealla hiekkarannalla ja sen uniikki luonto, Natura-
suojellut dyynit ja erinomaiset palvelut tarjoavat tekemistä läpi vuoden. Puheet paratiisista eivät ole liioiteltuja.

Yyteri on Pohjoismaiden upein hiekkaranta, jolla on pituutta peräti kuusi kilometriä. Samalla se on paljon 
muutakin, sillä nimen alle mahtuu niin Reposaari, Kallo kuin Ahlainenkin – ja kuvankauniit maisemat näiden 
etappien välillä. Yyterin ihmeet eivät rajoitu rantaviivan kuivalle puolelle. Selkämeren kansallispuistoon pääset 
tutustumaan niin rannan pitkoksilta ja luontotorneista käsin, kuin mielenkiintoisten ulkosaarten näkövinkkelistä. 
Iso-Enskeriin ja Säppiin järjestetään kesäisin veneretkiä, joten saaristo avautuu myös ilman omaa venettä.

Yyteri on Suomen ensimmäinen kohde uimarantakategoriassa, jolle on myönnetty Blue Flag -sertifikaatti. Blue 
Flag on yksi maailman tunnetuimmista ympäristösertifikaateista rantojen, vierasvenesatamien ja vastuullisen 
veneilymatkailun toimijoille.

Yyteristä on moneksi, mutta yksi kokemus yhdistää jokaista siellä vieraillutta kulkijaa – Yyterissä löydät luontosi.

MAANPÄÄLLINEN PARATIISI LÖYTYY  
PORIN YYTERISTÄ
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Käytä Tripadvisoria 
jakaaksesi kokemuksesi ja 
hae vinkkejä muilta, jotka 
ovat vierailleet Porissa.




