Lähde mukaan kesäiselle retkelle Turun saaristoon. Matkalla on luvassa mieleenpainuvia
hetkiä sekä kauniita maisemia meren tuntumassa. Saariston Rengastie -kierros on ehkä
Turun saariston kaikkein perinteisin matka. Retkellä liikutaan saarelta saarelle, sekä lautalla
liikkuen että siltoja pitkin ajellen bussilla. Maisemat ovat kerrassaan upeat, katsoipa minne
tahansa.
Retkemme alkaa Kanta-Hämeestä kohti Turun Raisiota, missä opas tulee mukaan kyytiin.
Tästä matkamme jatkuu kohti Kustavia, missä saamme nauttia aamukahvin / suolaisen
palan tunnelmallisessa saaristokahvilassa.
Aamupalan jälkeen lautta M/s Aura vie meidät Kustavista kohti ensimmäistä saarta, Iniötä.
Opas perehdyttää pääsaaren historiaan ja nykypäivään. Opastuksen jälkeen lautta M/s
Antonia jatkaa Iniöstä Houtskäriin.
Houtskärissä nautimme maittavan lounaan merellisessä ympäristössä. Vatsat tankattuna
on mukava tutustua saaren nähtävyyksiin oppaan johdolla, esim. Houtskärin
kotiseutumuseossa.
Täältä matka jatkuu kohti Korppoota, missä kierretään Korppoon eri nähtävyyksiä,
ihailtavana mm. kaunis kivikirkko.
Paluulautalla saamme vielä siemaista iltapäiväkahvin / makean palan raikkaasta meriilmasta nauttien ennen kuin rantaudumme Nauvoon.
Nauvossa tutustumme nopeammalla tempolla kirkonkylään ja vierasvenesatamaan. Täältä
alkaa myös kotimatka kierrellen vielä Paraisten kautta kohti tuttua Valtatie 10 pitkin
takaisin Kanta-Hämeeseen.
Nämä kaikki retken saaret ovat entisiä yksittäisiä Suomen kaksikielisiä kuntia, jotka ovat
myöhemmin yhdistyneet Paraiseksi. Retken aikana saamme nauttia tuhansien eri kokoisien
saarien luonnon monimuotoisuudesta ja upeista maisemista.

Matkan hinta 115€ / hlö sis. kuljetukset (myös saaristossa), saaristo-oppaan
palvelut koko matkan ajan, lauttaliput, kahvit x 2, lounaan sekä
sisäänpääsymaksut
Viimeinen ilmoittautumispäivä retkelle on 24.07.-20. Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisista ruokaaineallergioistasi, nämä huomioidaan jokaisessa ruokailussa.
Retki toteutuu, mikäli vähintään 30 henk. osallistuu.

Ilmoittaudu puhelimitse 044-9886896 toimistoomme aukioloaikana arkisin klo 9-17,
lauantaisin klo 11-15, sähköpostitse myynti.hamebus@gmail.com tai www.hamebus.fi nettisivuiltamme linkin kautta.
Yhteystiedot: Toimisto 044-9886896
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Aikataulu:
Klo 5:25 Parolan R-kioski
Klo 5:40 Wetterhoff, HML
Klo 6:05 Turengin linja-autoasema
Klo 6:25 Rengon ST1
Klo 6:55 Autokeidas Forssa (vain pysäkki)
Matkalla opas hyppää kyytiin Raisiosta
Klo n. 9:00 Aamukahvit suolaisella palalla Kustavissa
Klo 10:10 M/s Aura kuljettaa Iniöön
Klo 11:15 M/s Antonia kuljettaa Houtskäriin
Klo 12:15-15:00 Lounas sekä saareen tutustumista
Klo 15:45-17:00 Matka jatkuu kohti Korppoota ja paluulautalla nautitaan iltapäiväkahvit
kera makean palan
Klo 17:00 Kotimatka alkaa Paraisten kautta
Klo n. 20:30 mennessä kotipaikkakunnilla
Pidätämme oikeuden aikataulun ja ohjelman muutoksiin.
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