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Ehdit kokea paljon RIB- retkillämme. Voit 
kiertää useita eriluonteisia lähisaaria tai ehdit 
käymään toivomassasi kauempana sijaitsevassa 

kiinnostavassa kohteessa, kuten  
Porkkala, Inkoo tai Pellinki. 

Laadukkaita elämysretkiä 
upeissa merimaisemissa

Järjestetään teille vauhdikas 

ja  rentouttava meriretki

Tarjoamme monimuotoisia 

elämysmatkoja 

Suomenlahdella.
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RIB-veneemme 
kyydissä istut lähellä 
merenpintaa ja 
tunnet olevasi osa 
saaristoa. Vauhdik-
kailla retkillämme 
ehdit kokea paljon: 
nopealla kalustolla 
pääset näkemään 
myös kaukana sijait-
sevia kohteita. Ehdit 
tiukankin aikataulun 
puitteissa veneret-
kelle.

Oppaamme ovat 
alansa huipputaitajia; 
heiltä kuulet parhaat 

tarinat saariston historiasta ja sen luonnosta. Veneen kuljettajamme 
kokeneita ja osaavia merenkulkijoita.

Kierroksemme on virkistävä tapa toteuttaa vaikkapa TYKY / TY-
HY-päivä. 

Myös kokouspäivän ja mericharterin yhdistäminen onnistuu – mikä 
sen hauskempaa kuin pitää työpäivä saaristossa!

Kalusto: 9,5- metrinen RIB-vene jossa on 11 asiakaspaikkaa. 

Laadukkaita elämysretkiä  
upeissa merimaisemissa

Esimerkkejä kohteista

Espoo
Espoon saaristossa on matkailijalle tarjolla useita rakentamattomia 
virkistyssaaria joissa on tulentekopaikat sekä käymälät.  Pentalan 
saaristomuseo on ainutlaatuinen kohde – muualta Suomesta ei löy-
dy aidolle kalastajatilalle perustettua museota. Myös saaren luonto 
on näkemisen arvoinen- puolet saaresta on luonnonsuojelualuetta. 

Espoosta länteen
Puutarhaväylä Espoosta Porkkalaan kulkee pääosin kapeana rän-
ninä – voit välillä lähes astua rantaan jonka ohi vene on lipumas-
sa- täällä ymmärrät miksi 90% maailman merimerkeistä sijaitsee 
Suomessa ja Ruotsissa.

Reitin varrella on hienoja rakennuksia ja monimuotoisia saariston 
maisemia vaihdellen mantereen puolen rehevästä kasvillisuudesta 
väylän meren puolen saarten välistä näkyviin karumpiin luotoihin.

Helsinki
”Itämeren Helmen”  Helsingin kiinnostavimpia merelllisiä, historial-
lisia nähtävyyksiä ovat merilinnoituskohteet Suomenlinna, Vallisaari 
ja Lonna.

Merilinnoituskohteet
Suomenlinna, Vallisaari ja Lonna kuuluvat Helsingin kierrostemme 
vakiokohteisiin. Vallisaareen ja Suomenlinnaan kannattaa tutustua 
hyvän oppaan johdolla.

Vasikkasaari sijaitsee aivan Helsingin keskustan tuntumassa 
Kruunuvuorenselällä. Saari on pieni mutta tarjoaa paljon nähtävää 
ja tutkittavaa. Suuri osa saarta on luonnontilassa. Erityisesti saaren 
länsipuolen korkeat ja jylhät kalliot ovat vaikuttavia ja sieltä on 
hienot näköalat Suomenlinnan ja keskustan suuntaan.

Helsingin itäpuolelta löytyy retkikohteina mm Neitsytsaaret, 
Pihlajaluoto ja Hattusaari, pohjoisempana Malkasaari.

Sipoo
Sipoossa ja Porvoon saaristossa mielenkiintoinen kierros voisi viedä 
katsomaan Napoleonin kiven historiaa, Söderskärin majakkaa ja Pirt-
tisaaren kalastajakylää. Pellingissä tutustuminen saariston kulttuuriin 
sekä vierailu ammattikalastajan luona kuuluvat kierrokseemme.
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