
Fäbodan alueelta, vain 7 km Pietarsaaresta, löytyy pala arktista eksotiikkaa. Mahtavan 
mäntymetsän keskeltä löytyy 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 
Arktisella maalaama taidekokoelma. 
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Pietarsaari

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

Arktinen
Pietarsaari talvella

alk.21,60€/hlö

evl lla atiraasrateiPA nr ek nti

Ennen kun vierailemme Nanoqissa, tutustumme Pietarsaaren kaupungin kiehtovaan yli
360-vuotiseen historiaan ja nykypäivään opastetulla kiertoajelulla ja nautimme maittavan 
lounaan Hotel Epoquessa.

Arktinen kierros talvella
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, 
  Vanha Satama, Skata)
• lounas Hotel Epoquessa
• siirtyminen ryhmän omalla linja-autolla   
  arktinen museo Nanoqiin
• opastettu tutustuminen arktinen museo 
  Nanoqiin ja pullakahvit

Arktinen loma talvella 
alk. 58,65 € / hlö / kesto 1 vrk
• majoitus ja aamiainen Pörkenäsin 
  leirikeskuksessa 4-h huoneissa tai Hotel 
  Epoquessa 2-h huoneissa
 
Faktat: 
Voimassa: 2013
Ryhmäkoko: 20-30 henkilöä
Kesto: n. 4 tuntia
Alkaen hinta sisältää opastetun kiertoajelun 
suomeksi tai ruotsiksi, lounaan Hotel 
Epoquessa, sisäänpääsyn, opastuksen ja 
pullakahvit Nanoqissa. Hinta on laskettu 30 
hengen ryhmäkoolla.
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Arktinen Pietarsaari talvella
Arktinen Pietarsaari on ryhmämatkapaketti, jonka aikana tutustumme Pietarsaaren 
kaupungin kiehtovaan yli 360-vuotiseen historiaan ja nykypäivään sekä arktinen museo 
Nanoqiin. Matka alkaa kiertoajelulla Pietarsaaren keskustassa, jonka jälkeen nautimme 
lounaan Hotelli Epoquessa. Lounaan jälkeen jatkamme Fäbodaan. Nanoqin museo-opas 
esittelee museon ja kertoo mielenkiintoisia tarinoita arktisesta elämästä. Opastus päättyy 
kahvitukseen. 

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 retkikunta-varusteita tunnetuilta arktisilta 
tutkimusmatkoilta ja kuuluisa arktisen Kanadan inuiittien tekemä vuolukivikokoelma sekä 
ainutlaatuinen professori W. Goichmanin Arktiksella maalaama taidekokoelma. 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 juhlalli-
suuksiin

Hotel Epoque
Pietarsaaren Kuoulupuutarhan kupeessa sijaitsee kansainväliset mittapuut täyttävä liike- 
mieshotelli Epoque. Hotelli toimii perinteikkäässä ja peruskorjatussa Tullipakkahuoneen 
talossa. Epoquen sisustuksessa on kunnioitettu vanhan rakennuksen arvokkuutta ja siihen on 
lisätty nykyaikaista mukavuutta ja tyylikkyyttä. Hotellissa on 16 korkeatasoisesti varustettua 
huonetta. Kaikissa huoneissa on kiinteä Internetyhteys. Hotellissa on huomioitu myös
liikuntaesteiset. À la carte ravintola täyttää vaativankin vieraan odotukset. Ruokalista tarjoaa 
mahdollisuuden niin liikemiestapaamiseen kuin romanttisen illallisen viettoon. Hotel 
Epoquen loungebaari & kahvila on oiva kohtauspaikka lähiseudun asukkaille. Kesäisin 
ulkoterassilla voi nauttia kansainvälisessä ja rennossa ympäristössä kauniista Tullihuoneen-
puiston näkymästä. Hotelli Epoquen henkilökunnan tavoitteena on tehdä jokaisesta vierai-
lusta unohtumaton elämys!

Pörkenäsin leirikeskus
Pörkenäsin leirikeskus sijaitsee 12 km lounaaseen Pietarsaaresta. Metsä, meri ja hiekka- 
rannat lähimpinä naapureina luovat puitteet, joista ihmiset voivat ammentaa inspiraatiota ja 
kasvaa niin yksilönä kuin ryhmässäkin. Raikkaasti uudistettu leirikeskuksemme tarjoaa muka-
vaa asumista 60 hengelle. Käytössänne on yksitoista viihtyisää neljän hengen huonetta sekä 
kaksi suurempaa päätykammaria. Suihkut ja vessat löydätte käytävän varrelta sekä saunati-
loista. Lisäksi leirikeskuksemme tarjoaa käyttöönne luokkahuoneen, luentosalin, oleskelu- 
huoneen sekä tunnelmallisen kappelin tarpeidenne mukaan. Keittiömme valmistaa hyvää ja 
ravintopitoista kotiruokaa kotona leivotun leivän kera.

Pyydä tarjous paikallisopaspalveluista koko paketin ajaksi!


