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Rauman kaupungin matkailuneuvonta
Valtakatu 2 A
26100 Rauma
puh. 02 834 3512
matkailu@rauma.fi
www.visitrauma.fi

PIRTUMIESTEN MATKASSA & PIRTUMIESTEN MATKASSA MERELLE
– esimerkkipaketit ryhmille
Rauma on suuren purjelaivastonsa vuoksi ollut tärkeä reitti sisämaahan. Ensimmäisen maailmansodan aikaan Rauma oli Suomen ainoa avoin satama. Raumalla olikin suuri merkitys janon sammuttamisessa kieltolain aikaan.
Toisessa esimerkkipaketissa pysytään tiiviisti mantereella ja toisessa päästään nauttimaan meren
aalloista.

PIRTUMIESTEN MATKASSA – ohjelma

klo 10.00

Saapuminen Raumalle.
Päivä Raumalla alkaa perinteisillä Pystökaffeilla Rauman kauppatorilla
keskellä UNESCOn maailmanperintökohde Vanhaa Raumaa. Nimensä
mukaisesti kahvit nautitaan seisaaltaan.

klo 11.00

Tutustutaan Kiikartornista käsin Syväraumanlahden merellisiin maisemiin ja kuullaan pirtumiehen tarinoita.

klo 11.45

Jatketaan matkaa Poroholman lomakeskukseen, jossa noustaan Suomen suurimman purjehduskuntoisen purjelaivan, priki Gerdan, kannelle
(jos aluksessa ei ole yksityistilaisuutta). Poroholman purjelaivasatama
on kahden komean purjealuksen kotisatama ympäri vuoden.

klo 13.15

Nautitaan lapskoussilounas viehättävässä ravintola Villa Tallbossa,
joka sijaitsee arvokkaassa pitsihuvilassa meren läheisyydessä.
Lapskoussi on raumalaisten perinneruoka, joka on tullut Raumalle merimiesten mukana. Herkullisuuden salaisuutena ovat pitkään kypsennetyt
mureat lihat, juurekset ja mausteet.
Lounaan jälkeen kuullaan kieltolain ajasta Viku Pirtumiehen tarinan mukaan. Esitelmän kesto on noin 1 tunti.

klo 15.15

Kotimatka voi alkaa.
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35 € / henkilö (ryhmäkoon ollessa 30–39 henkilöä)
+ palvelumaksu 11 € / ryhmä
Hinta sisältää:
• kahvin/teen ja munkin Pystökaffeella
• pirtumiehen suomenkielisen opastuksen ja esitelmän yhteensä noin
4,5 tuntia
• vierailun Kiikartornissa
• lapskoussilounaan (sisältää kahvi/tee ja makea kahvileipä) ravintola
Villa Tallbossa
• arvonlisäveron 24 %

Saatavuus

Ohjelma on toteutettavissa huhtikuusta lokakuuhun 2022. Ohjelma on
saatavissa vain suomeksi.

PIRTUMIESTEN MATKASSA MERELLE – ohjelma
klo 10.00

Saapuminen Raumalle.
Päivä Raumalla alkaa perinteisillä Pystökaffeilla Rauman kauppatorilla
keskellä UNESCOn maailmanperintökohde Vanhaa Raumaa. Nimensä
mukaisesti kahvit nautitaan seisaaltaan.

klo 11.00

Tutustutaan Kiikartornista käsin Syväraumanlahden merellisiin maisemiin ja kuullaan pirtumiehen tarinoita.

klo 11.45

Kiikartornin juurelta lähdetään risteilylle Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarelle. Merimatkan kesto on noin 30 min/suunta.

klo 12.15

Saavutaan Kuuskajaskarin saarelle, joka on entinen puolustusvoimien
puolustus- ja koulutuslinnake. Saarella nautitaan herkullinen kalakeittolounas, jonka jälkeen kuullaan esitelmä kieltolain ajasta Viku Pirtumiehen tarinan mukaan. Esitelmän kesto on noin yksi tunti.

klo 14.45

Lähdetään takaisin mantereelle, jonne saavutaan noin kello 15.15.
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80 € / henkilö (ryhmäkoon ollessa 30–39 henkilöä)

+ palvelumaksu 11 € / ryhmä

Hinta sisältää:
• kahvin/teen ja munkin Pystökaffeella
• pirtumiehen suomenkielisen opastuksen ja esitelmän yhteensä noin
4 tuntia
• vierailun Kiirkartornissa
• tilausristeilyn Syväraumanlahti-Kuuskajaskari-Syväraumanlahti
• kalakeittolounaan (kermainen lohikeitto, itse leivottua mallasleipää ja
levite, kahvi ja pikkumakea) Kuuskajaskarissa
• arvonlisäveron 24 %
Saatavuus

Ohjelma on toteutettavissa toukokuusta syyskuuhun 2022. Ohjelma on
saatavissa vain suomeksi ja ryhmän maksimikoko on 60 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

