Rauman / Selkämeren kansallispuistoretken (mm. Kylmäpihlajan
majakka, Kuuskajaskari, Vanha Rauma) aikataulu ja ohjelmaa,
tiedoksenne.
Vesilahden Luonto ja Latu ry: Kesäretkemme la-su 30. - 31.7.2016.
Lähtijöitä on tällä hetkellä ennakkoilmoittautumisten mukaan 36. Hieno porukka on lähdössä
tutustumaan Raumaan ja samalla Selkämeren kansallispuistoon. Maksimikoko ryhmälle on 39,
joten muutama vielä mahtuu mukaan.
Aikataulut ja ohjelma
La 30.7. Vesilahden Liikenteen bussi lähtee Lempäälästä Hauralan bussipysäkiltä klo 7.20,
Päivääniemen levähdyspaikka (Mantereentien ja Vesilahdentien risteys) klo 7.30, Kirkonkylän KKaramellin piha klo 7.40, mistä matka jatkuu kohti Narvaa. Noin klo 8.00 bussi jatkaa Narvan
kauppakeskusalueelta kohti Raumaa Rämsöön kautta. Pysähdymme matkalla tarvittaessa
jaloittelutauolle.
Raumalla olemme noin klo 10.00.
klo 10.00

Saapuminen Raumalle. Bussi ajetaan Rauman Pyhän Ristin kirkolle
(Luostarinkatu 1), jonka edessä on tilava pysäköintialue. Siitä kivenheiton
päässä, Raumanjoen ylittävän pienen sillan takana, onkin jo Vanhan Rauman
sydän eli kauppatori.
Päivä Raumalla alkaa torilla perinteisillä pystökaffeilla, jotka nimensä
mukaisesti nautitaan seisten kahvikojun ulkopuolella. Kahvituokion jälkeen on
aikaa tutustua omatoimisesti kauppatorin tarjontaan ja Vanhan Rauman
persoonallisiin putiikkeihin.

klo 12.00

Opas odottaa kirkolla ja lähdetään sieltä opastetulle Vanhan Rauman
kävelykierrokselle ainutlaatuisen alueen kapeille ja mutkitteleville kaduille. Näin
tutustutaan UNESCOn maailmanperintökohteen historiaan ja nykypäivään.
Aluksi voidaan tutustua itse kirkkoon, mikäli siellä ei ole samaan aikaan
seurakunnan toimintaa. Mikäli sisälle ei päästä, opas toki kertoo siitä
ulkopuolella.
Kaunis Pyhän Ristin kirkko (Luostarinkatu 1), jonka Fransiskaanimunkit
rakennuttivat luostarilleen kirkoksi 1400-luvun lopulla.

klo 13.30

Opastettu kierros kestää 1,5h ja päättyy Rauman ”ganalille”. Kierroksen aikana
opas pyrkii myös kertomaan mahdollisista kaupungin luontonähtävyyksistä.
Siirrytään takaisin bussille kirkon kupeeseen ja ajetaan parisen kilometriä
koilliseen Rauman vesitornille (Vesitornintie 2). Siellä toimii kahvila-ravintola
Torni.

klo 13.45

Nautitaan maittavasta noutopöytä-lounaasta kahvila-ravintola Tornissa. Sen
näköalatasanne sijaitsee 67m vedenpinnan yläpuolella ja sieltä aukeavat upeat
näkymät yli Rauman kattojen, aina merelle saakka.

klo 15.00

Lounaan jälkeen ajetaan kolmisen kilometriä bussilla Lomakeskus
Poroholmaan (Poroholmantie 8), jossa on parin tunnin verran vapaata aikaa
tutustua paikallisiin palveluihin. Aluetta kutsutaan ”raumalaisten olo-huoneeksi”
ja siellä voi viihtyä monenlaisten harrastusten ääressä vehreällä niemennokalla
meren äärellä.

klo 17.00

Lähdetään Poroholman leirintäalueen satamasta charter-vesibussilla kohti
Kylmäpihlajan majakkasaarta. Merimatkan kesto on noin 50 min.

klo 17.45

Saavutaan Kylmäpihlajaan, jonne on pyydetty opas kertomaan itse saaresta ja
majakasta.

klo 18.30

Kylmäpihlajaan tutustumisen jälkeen palataan laivalaiturille, josta lähdetään nyt
kohti Kuuskajaskarin linnakesaarta. Tämä merimatka kestää n. 20 min.

klo 18.50

Saavutaan Kuuskajaskariin. Majoittuminen kasarmisaleihin, naiset ja miehet
erikseen (8 hlöä/ sali).

klo 19.30

On illallisen aika ravintola Wanhassa Kasarmissa. Illallisena on noutopöytä
saaristolaistyyliin. Siihen sisältyy erilaisia kaloja, salaatteja kauden aineista,
lihapulla/ kokoliha-leikkelettä ja lämpimänä ruokana joko ylikypsää viljapossua
tai kanapataa saaren tapaan. Lisäksi perunaa, lämmin kasvislisäke sekä
kahvi/tee makean kahvileivän kera.
Illalla on mahdollisuus saunoa (tämä maksaa erikseen, onko halukkuutta?
tämä pitää ilmoittaa etukäteen) tai vain nauttia saaren kauniista luonnosta.
Osallistujat voivat myös itse grillata, jos on omat makkarat mukana (toki voi
ostaa myös paikallisen makkarapalvaamon tuotteita paikan päältä).

Sunnuntai 31.07.2017
Aamiainen.
klo 10.00

Tutustutaan entisen armeijan saaren historiaan opastetulla kävelykierroksella,
jonka kesto on noin 1,5 h. Kierroksen jälkeen on huoneiden luovutus.

klo 13.00

Lounasruokailu tapahtuu jälleen ravintola Wanhassa Kasarmissa ja tällä kertaa
on tarjolla paikallinen erikoisuus eli maukas kalakeitto, jonka lisänä talon
leipää, levitteet, jäävesi, kahvi/tee ja joku makea leivonnainen.

klo 14.30

Palataan charter-vesibussilla Kuuskajaskarista Poroholman laivalaituriin.

klo 15.00

Poroholmassa voidaan haluttaessa ja omalla kustannuksella nauttia vielä
raikkaita juomia, kahvit tai vaikkapa jäätelöä ennen kuin lähdetään bussilla
takaisin kohti Vesilahtea, jossa olemme kahvittelusta riippuen noin klo 18.00.

.
Maksuista, varusteista
Hinta:

100 € / hlö
Hinta sisältää:
-

-

pystökaffet kauppatorilla (= kahvi/tee + munkkipossu)
opastetun kävelykierroksen Vanhassa Raumassa suomeksi 1,5 h
noutopöytä-lounaan kahvila-ravintola Tornissa
charter-vesibussikuljetuksen Poroholma-Kylmäpihlaja-KuuskajaskariPoroholma (HUOM. säävaraus Kylmäpihlaja-käynnille)
opastus Kylmäpihlajalla
yhden yön majoituksen Kuuskajaskarissa kasarmituvissa (8 hlöä/ tupa,
liinavaatteet ja pyyhkeet; tuvat varattu vain meidän käyttöön) sekä
aamiaisen
opastuksen Kuuskajaskarissa n. 1,5 h
noutopöytä-illallisen Kuuskajaskarissa
kalakeitto-lounaan + kahvi/tee makean kahvileivän kera Kuuskajaskarissa
marginaaliveron sekä Vanhan Rauman opastuksen ja palvelumaksun
osalta alv:n

Lisämaksusta:
-

sauna Kuuskajaskarissa (naisten/miesten vuoro)

Hinta on siis 100 euroa meidän jäsenistölle sisältäen edellä mainitut asiat ja bussimatkat. Muuta
rahaa tarvitset omakustanteisiin kahvitteluihin (esim. jos haluat Vanhassa Raumassa omalla ajalla
kahvitella tai sitten sunnuntaina takaisintulomatkalla Poroholmassa) ja iltapalamakkaroihin, jos
sellaisia haluat paistaa ym. omiin ostoksiin.
Maksa ko. summa (100 euroa) tilillemme etukäteen, sillä on mukavampaa, että meidän ei
tarvitse säilyttää isoja summia matkalla, vaan rahat ovat tilillä tallessa. Vesilahden Luonto ja
Latu ry maksaa matkan yhteislaskun Rauman kaupungin matkailupalveluille etukäteen.
Tilinumeromme on: FI 39 5511 3620 0013 91
Jos et pääse lähtemään, ilmoita siitä viimeistään 13.7. niin osaamme infota Rauman
kaupunkia laskutusten ja tilattujen palveluiden suhteen. Samoin kerro myös mahdolliset
ruoka-allergiat ko. päivään mennessä.
Retkellä on voimassa Suomen Ladun jäsenjärjestöilleen ottama tapaturmavakuutus, mutta jos haluat
kattavamman vakuutuksen, niin huolehdithan siitä itse.
Mukaan tarvitset sään mukaiset retkeilyvaatteet vaihtovaatteineen (sateella vedenpitävää, paahteella
hattu päähän ja aurinkorasvaa, aurinkolasit?), hyvät kävelyyn sopivat kengät, päivärepun,
yöpymisvarusteet, halutessasi uimavarusteet, omaa juotavaa juomapullossa, mahdollisia omia eväitä
sekä henkilökohtaiset varusteesi (mm. lääkkeet, rahaa), hyttysmyrkkyä? sekä tietty iloisen
retkeilymielen. Kiikari on hyvä varustus, jos haluat katsella maisemia tarkemmin, ja kameralla
luontoa on kiva ikuistaa.
Mikäli mieleesi tulee jotain kysyttävää, ole yhteydessä Tarjaan tai Maaritiin. Toivotaan suotuisaa
säätä!
Retkeilyterveisin, Vesilahden Luonto ja Latu ry
Ennakkotieto: Perinteiset Perinnemaisematalkoot Niinimäen haassa ovat nyt jälleen varmistuneet.
Ne ovat la 27.8. klo 10.00. Talkooväelle on tarjolla eväitä. Kaikki tervetuloa mukaan.

