
        MMaannnniisseenn  mmaattkkaassssaa!!!!      

 Bussi-Manninen Oy 
Joensuuntie 5  myynti@bussi-manninen.fi 
34600 Ruovesi puh. (03) 486 4700 KuVi 4707/01MjMv 
Y-tunnus 0698231-6 www.bussi-manninen.fi SMAL 28396 

 

Saariston Rengastie 27.-28.8.2022 
Parainen-Nauvo-Korppoo- Houtskari-Iniö-Kustavi 

 
Tervetuloa Mannisen matkassa upealle saariston rengastielle! 

 
Suuren suosion saavuttanut Saariston Rengastie vie sinut yli 12 sillan ja 8 lossin tai lautan. 
Reitin varrelta löydät upeat maisemat, historialliset kirkot ja nähtävyydet, idylliset kylät sekä 
saariston herkut ja käsityöt! 
 
Lauantai 27.8.2022 
Lähdemme aamulla aikataulun mukaisesti kohti Paraisia, josta otamme kyytiin saaristo-
oppaan. Vierailemme Kuusiston linnanraunioilla ja nautimme lounaan Paraisten viinitilalla. 
Lounaan jälkeen käymme Nordkalkin kalkkikivilouhoksen näköalatasanteella sekä tutustumme 
vanhaan Malmiin ja Keskiaikaiseen kirkkoon. Iltapäivällä matka jatkuu saaristolautalla kohti 
Nauvoa, jossa näemme Nauvon vierasvenesataman ja kirkonkylän. Majoitumme hotelli 
Strandbohon. Yhteinen illallinen Majatalo Martassa (menu: salaattipöytä, leivät, levitteet, vesi, 
lihamureke perunamuusilla, jälkiruoka ja kahvi/tee). Illallisen jälkeen vielä mahdollisuus lähteä 
omatoimiselle kävelylle taiteilija Viktor Westerholmin 2,8 km mittaiselle kulttuuripolulle. Polku 
lähtee Nauvon keskustasta ja kiertää Westerholmille tärkeillä paikoilla. Polun varrella on 
rantaniittyjä, korkea Jetukastet-kallio ja vanha pronssikautinen hautamuistomerkki. 
 
Sunnuntai 28.8.2022 
Aamiaisen jälkeen lähdemme Nauvosta saaristolautalla Korppoon saarelle, jossa teemme 
Korppoon kierroksen. Korppoosta jatkamme Houtskäriin, jossa tutustumme vene- ja 
saaristolaismuseoon. Lounaan nautimme lauttasataman tuntumassa. Matka jatkuu m/s 
Antonialla Houtskäristä Iniön Daleniin, jossa pääsemme ihastelemaan saariston maisemia. 
Opas kertoo mielenkiintoisesta saarihistoriasta ja nykypäivästä. Iniöstä matka jatkuu m/s Aura 
saaristolautalla Kustaviin, jossa olemme iltapäivällä. Kustavissa nautimme kahvit Kustavin 
savi- ja kynttiläpajassa. Pajassa voi tehdä myös ostoksia. Kotimatkalle lähdemme noin 
klo18.00. 
 
Matkan hinta/henkilö: Hotelli Strandbo 285 € / H2, 325 € / H1 
Hinta sisältää: bussikuljetus, lauttakuljetukset, majoitus, aamiainen ja päivällinen 
majoituspaikassa, 1 x kahvit, 2 x lounas, pääsymaksut ja oppaan palvelut. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aikataulu la 27.8.2022 
Klo 06.30 Ruovesi, Mannisen tallit Joensuuntie 5 
Klo 06.35 Ruhala, Seo piha 
Klo 06.40 Jäminkipohja pikavuoropysäkki 
Klo 08.00 Tampere, Vuolteenkatu, Ratinan puoleinen 
pysäkki nro 0120 
Matkalla pidämme tauon. 

 

 



 
 
Hotelli Strandbo 
Nauvon ranta 3, 21660 Nauvo 
www.strandbo.fi 

 
 
Paraisten kaupunki oli kaksikielinen. Asukkaista 54 
prosenttia puhui äidinkielenään ruotsia ja  
45 prosenttia suomea. Parainen oli Kaskisten lisäksi 
Suomen ainoa kokonaan veden  
ympäröimä kaupunki. Sitä kutsuttiinkin usein 
saariston pääkaupungiksi. Paraisten Kirjalansaarella  
sijaitsee Suomen ainoa kalakoulu eli Suomen 
kalatalous- ja ympäristöinstituutti. 
Huomattavimmat rakennukset ovat keskiaikainen harmaakivikirkko, 1400-luvulta peräisin oleva 
Kuitian linna, Partekin pääkonttori (1916 ja lisärakennus 1955), siunauskappeli (Erik Bryggman 
1930), Atun kartano, Airiston lomakeskus, golfkenttä ja jäähalli. 

Nauvo on Turunmaan saaristossa sijaitseva Paraisten kaupungin viehättävä kunta-alue, 
Helsingin ja Tukholman puolessa välissä. Nauvo sijaitsee 50 kilometrin päässä Turusta. 
Nauvoon pääsee Saaristotietä maantielautalla tai meriteitse. Nauvo muodostuu kahdesta 
pääsaaresta sekä 3 000 pienemmästä saaresta ja luodosta. Suuri ja ainutlaatuinen, 
erikokoisista saarista muodostuva saaristo on paikkakunnalle leimaa-antava. Osa 
ulkosaariston saarista on asuttuja ympäri vuoden. Vuodenaikojen vaihtelut ulkosaaristossa 
luovat erityisen ja inspiroivan elämäntavan. Nauvoon on helppo rakastua, sen voivat vahvistaa 
sekä Nauvon runsaat 10 000 kesäasukasta että 1 500 vakinaista asukasta. 
Nauvon asukkaista noin 70 % on ruotsinkielisiä. Maatalous ja matkailu ovat Nauvossa tärkeitä 
elinkeinoja ja Nauvossa tuotettavat palvelut ja tavarat ovat korkealaatuisia. Nauvon 
vierassatamassa ja Kyrkbackenilla on hotelli, ravintoloita, pitseria, useita myyntipuoteja, 
kalanmyyntiä, kahviloita, grillikioski ym. Kulttuurista kiinnostuneelle käymisen arvoisia ovat 
Nauvon keskiaikainen harmaakivikirkko ainutlaatuisine vuodelta 1791 peräisin olevine 
Schwan-urkuineen sekä Seilin puukirkko ajalta, jolloin Seilin saari toimi spitaalisten 
karkotuspaikkana. Kyrkbackenilla, vierassataman läheisyydessä sijaitsevassa 
Merenkulkutalossa on näytteillä muun muassa pienoismallien rakentajan Åke Sandvallin 
töitä. Nauvon luonnosta on mahdotonta ”saada kyllikseen”, se tarjoaa vaihtelua määrättömiin. 
Nauvossa on sisäsaariston rehevää maisemaa ja ulkosaariston karuja kallioita.  

Kustavi on vireä ja monimuotoisesti toimintojaan kehittävä kunta, jonka luonnonkauneus ja 
saaristoisuus ovat maankuuluja. Kustavi sijaitsee Turun saaristossa ja Manner-Suomeen 
kuntaa yhdistää v. 1982 valmistunut Kaitaisten silta. Kustavi sijaitsee 69 km:n päässä Turusta 
ja Kustavista on hyvät lauttayhteydet Ahvenanmaalle ja Länsi-Turunmaalle (Iniöön). Vartsalan 
lossi liikennöi aikataulun mukaan välillä Kivimaa-Vartsala. Lisäksi Kustavi on suosittu 
kesämökki- ja matkailupitäjä. Kesämökkejä on 3100 kpl ja kunnan väkiluku kymmenkertaistuu 
kesäisin. Saaria ja luotoja on peruskartan mukaan yli 2000 kpl. Kustavissa toimii Susiluodon 
merivartioasema. Kustavin kunta kuuluu Vakka-Suomen seutukuntaan. 

 
 
 
 
 

Mukavaa matkaa! 

Peruutusehdot: Matkan peruessaan asiakas on oikeutettu maksun palautukseen vähennettynä matkanjärjestäjälle 
aiheutuneilla todellisilla kustannuksilla. Matkan perumisesta on ilmoitettava viipymättä Bussi-Mannisen toimistolle. 
Noudatamme yleisiä matkapakettiehtoja sekä Bussi-Manninen Oy:n erityisehtoja. Muistattehan matkavakuutuksen! 
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