
Fäbodan alueelta, vain 7 km Pietarsaaresta, löytyy pala arktista eksotiikkaa. Mahtavan 
mäntymetsän keskellä sijaitsee arktinen museo Nanoq, joka sulautuu luontoon ja elää 
vuodenaikojen mukaan aivan kuten vanhat talot Pohjois-Grönlannissa. Nanoqissa on mm. 
retkikuntavarusteita tunnetuilta arktisilta tutkimusmatkoilta ja kuuluisa arktisen Kanadan
inuiittien tekemä vuolukivikokoelma sekä ainutlaatuinen professori W. Goichmanin 
Arktiksella maalaama taidekokoelma. 
Luonto-opas vie teidät vaellukselle alueelle, jolle on luonteenomaista kilometrien pituiset 
hiekkarannat, sileät kalliot sekä käkkärämänty- ja samettimetsät luontopolkuineen. Näissä 
maisemissa, meren äärellä, on Café & Restaurant Fäbodan maittavat ateriat kaikkia aisteja 
kutkuttava nautinto.

www.7siltaa.com

Tiedustelut:
Pietarsaaren kaupungin matkailutoimisto
Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06-723 1796, faksi 06-723 5132
s-posti: tourism@pietarsaari.fi
www.pietarsaari.fi
Varaukset ja myynti:
Kokkolan Matkailu Oy

Faktat:
Voimassa: 14.5.-14.9.
Ryhmäkoko: 20-40 henkilöä
Kesto: n. 8 tuntia
Alkaen hinta pitää sisällään opastetun kierto-
ajelun suomeksi tai ruotsiksi, sisäänpääsyn,
opastuksen ja pullakahvit Nanoqissa, vael-
luksen tai tehtäväradan eräoppaan johdolla
sekä päivällisvaihtoehdon: keitto ja paahto-
leipä tai iso salaatti ja jälkiruuaksi kahvi ja
omenapiirakka vaniljakastikkeella Café &
Restaurant Fäbodassa. Hinta on laskettu 40
hengen ryhmäkoolla.

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

Arktinen
Pietarsaari kesällä

alk.45,40 €/hlö

Arktinen kierros kesällä
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, Vanha 
  Satama, Skata)
• opastettu tutustuminen arktinen museo
  Nanoqiin
• vaellus tai tehtävärata eräoppaan johdolla
  Fäbodan luonnossa
• päivällinen Café & Restaurant Fäbodassa

Arktinen loma kesällä 
alk. 91,75 € / hlö / kesto 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa 2-h huoneissa, 
  sis. aamiaisen
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Arktinen Pietarsaari kesällä
Arktinen Pietarsaari on ryhmämatkapaketti, jonka aikana tutustumme Pietarsaaren 
kaupungin kiehtovaan yli 350-vuotiseen historiaan ja nykypäivään sekä arktinen museo 
Nanoqiin. Matka alkaa kiertoajelulla Pietarsaaren keskustassa, jonka jälkeen jatkamme 
Fäbodaan. Nanoqin museo-opas esittelee museon ja kertoo mielenkiintoisia tarinoita 
arktisesta elämästä. Opastus päättyy kahvitukseen. Erämaaopas vie meidät joko Nanoqin 
läheisyyteen tehtäväradalle tai lähdemme hänen opastuksellaan vaellusreittiä pitkin läpi 
Fäbodan kauniin metsäalueen Café & Restaurant Fäbodaan, jossa tarjoillaan maittava päivällinen.

Arktinen museo Nanoq
Nanoq sijaitsee Fäbodassa, n. 7 km Pietarsaaren keskustasta. Museo sulautuu luontoon ja 
elää vuodenaikojen mukaan aivan kuten vanhat talot Pohjois-Grönlannissa. Toisin kuin nämä, 
Nanoq on nykyaikaisesti sisustettu ja varustettu. Museo on tunnustus viimeisten arktisten 
luonnonkansojen kulttuurille. Nanoq on arktinen tietokeskus, jossa vierailee ihmisiä koko 
maailmasta. Nanoqissa on mm. ainutlaatuisia retkikuntavarusteita tunnetuilta arktisilta 
tutkimusmatkoilta ja kuuluisa arktisen Kanadan inuiittien tekemä vuolukivikokoelma sekä 
ainutlaatuinen professori W. Goichmanin Arktiksella maalaama taidekokoelma. Kesäisin 
erikoisnäyttelyitä. Museossa on myös kokoustilat nykyaikaisin varustein 30-50 henkilölle 
sekä kaksi aitoa suomalaista savusaunaa 15 - 20 henkilölle. Nanoq on myös Arktinen Klubi 
r.y.:n vuosikokouspaikka. Nanoqin alueelle rakennettiin kirkko vuonna 2009. Kirkko on 
kopio maailman pohjoisimmasta kirkosta, joka on rakennettu Pohjois-Grönlantiin vuonna 
1909. Kirkkoon mahtuu 50-60 henkilöä ja se voidaan varata häihin, ristiäisiin ja muihin sen 
kaltaisiin juhlallisuuksiin.

Gaia Events
Yritys järjestää kaikkina vuodenaikoina luonto- ja elämysaktiviteetteja vaihtelevissa luonto-
tyypeissä mantereella, rannikko- ja saaristoluonnossa. Gaia Events tarjoaa mm. seuraavia 
palveluita: kajakki- ja avokanoottimelontaa, eripituisia luontoretkiä ja vaelluksia, luonnossa 
yöpymistä, seikkailu- ja tehtäväratoja, erilaisia kilpailuja esim. puhallusputki- ja jousiam-
muntaa ym. kesäiseen luontomatkailuun liittyviä elämyksiä. Eräopas räätälöi mielellään 
kanssanne teille sopivan 2 tunnin pituisen kokonaisuuden.

Café & Restaurant Fäboda
Café & Restaurant Fäboda sijaitsee meren rannalla Fäbodan kallioilla, vain 7 km keskustasta. 
Ravintola on aivan pitkien, valkoisten hiekkarantojen äärellä. Suuri hirsirakennus takkoineen 
luo ravintolaan kotoisan tunnelman. Ravintolassa on n. 80 asiakaspaikkaa ja n. 150 terassi- 
paikkaa. Tarjoamme kevyistä pikkupaloista ja kahvilatuotteista aina lämpimiin ruokiin. Voitte 
valita erityisen ryhmämenumme tai yhdistellä vapaasti à la carte listaltamme. Ruokajuomaksi 
voitte nauttia raikkaita virvokkeita tai olutta, viiniä ja snapseja. Meillä on A-oikeudet. 
Arktisen Pietarsaaren päivällisvaihtoehdot ovat keitto ja paahtoleipä tai iso salaatti, kahvi ja 
omenapiirakka vaniljakastikkeella tai alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka ja kahvi ryhmämenun 
mukaan.

Kaupunginhotelli – koko kaupungin hotelli
Keskellä kaupunkia, kävelykadun varrella sijaitseva Pietarsaaren Kaupunginhotelli tarjoaa 
rentoutumista ja huvia. Hotellissa on 100 korkeatasoista huonetta, kolme ravintolaa: Bistro 
& Wine Bar Ludwig, tilausravintola Per Brahe sekä urheilullinen O’Learys. Viihteestä vastaa 
Stadshotellet Nightclubs. Arktisella lomalla yövytte mukavissa kahden hengen huoneissa. 
Hinta sisältää aamiaisen, asukassaunan sekä kahvi-/ teebuffetin hotellin aulassa.

Pyydä tarjous paikallisopaspalvelusta koko paketin ajaksi!


