
Välillä vihreää välillä sinistä, se on golfaajan Pietarsaari! Golfin peluu upeissa maisemissa, 
veden äärellä koettelee keskittymiskykyä. Pietarsaaren golfkenttä on korkeatasoinen kenttä, 
jossa usea reikä pelataan aivan veden äärellä. Veden läheisyys ei toki haittaa peliä. 
Luontoelämystä vahvistavat vielä pienet maastoerot ja metsä, joka ympäröi kauniisti eri 
reikiä. Pelin jälkeen on ruuan aika. Meren äärellä sijaitseva perinteikäs pursiseuran 
kesäravintola Pavis tarjoaa erinomaisia aterioita toivomuksenne mukaan. Kun shoppailuhimo 
yllättää, löytyy keskustasta useita erikoisliikkeitä. Illalla kaupungin ravintolat ja yökerhot 
tarjoavat niin maku- kuin yöelämyksiäkin ja Kaupunginhotelli tai Hotel Epoque pehmeän 
vuoteen.
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Pietarsaari

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

Golfaajan
Pietarsaari

alk. 51,00 €/hlö
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Golfkierros
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, Vanha 
  Satama, Skata)
• green fee pelaajien golfpaketti, 18 reikää 
• buffetlounas kesäravintola Paviksella

Golfloma
alk. 97,35 €/ hlö / kesto 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa tai Hotel 
  Epoquessa 2-h huoneissa, sis. aamiaisen
• aikaa shoppailuun, rentoutumiseen ja juhlimiseen

Faktat: 
Voimassa: 14.5.-14.9.
Ryhmäkoko: enintään 16 henkilöä
Kesto: n. 4 tuntia
Hinta sisältää opastukset kiertoajelulla 
suomeksi tai ruotsiksi, golfpaketin green fee 
pelaajille sekä buffetlounaan kesäravintola 
Paviksella. Hinta on laskettu 16 henkilön 
ryhmäkoolla.
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Golfaajan Pietarsaari
Golfaajan Pietarsaari on ryhmämatkapaketti, joka tarjoaa ryhmällenne unohtumattomia 
elämyksiä ja uusia kokemuksia kauniissa Pietarsaaren kaupungissa. Päivä alkaa opastetulla 
kiertoajelulla ryhmän omalla linja-autolla. Kiertoajelun aikana tutustutaan Pietarsaaren 
kiinnostavimpiin nähtävyyksiin. Tämän jälkeen siirrytään Pietarsaaren golfkentälle. Golf- 
kierroksen jälkeen maistuu ruoka. Suuntaatte kohti Vanhaa Satamaa ja aterioitte 
kesäravintola Paviksella. Aterioinnin jälkeen jää vapaata aikaa shoppailuun. Illalla kaupungin 
ravintolat ja yökerhot tarjoavat niin maku- kuin yöelämyksiäkin ja Kaupunginhotelli tai Hotel 
Epoque pehmeän vuoteen.

Pietarsaaren Golf
Pietarsaaren golfkenttä on melko vaativa 18-reikäinen kaunis golfkeidas Pirilössä, noin 7 km 
keskustasta. Rata sijaitsee suuren niemen kärjessä ja usea reikä veden äärellä. Veden läheisyys 
ei toki haittaa peliä. Luontoelämystä vahvistavat vielä pienet maastoerot ja metsä, joka 
ympäröi kauniisti eri reikiä. Harmoninen, pastoraalinen rauha lepää radan yllä. Uusi 
klubirakennus, jossa on suihkut, WC, pukuhuoneet ja ravintola on käytössänne. Huom! 
Vuokraamme myös golfvarusteita, golfkärry sisältyy green fee hintaan.

Kesäravintola Pavis –  kohtauspaikka meren äärellä!
Vain kävelymatkan päässä keskustasta sijaitsee Mansikkasaari, josta löytyy kesäravintola Pavis 
– ainutlaatuinen purjehduspaviljonki vuodelta 1901.
Meren läheisyys, hiekkarannat, sotakorvausalus Vega sekä FantaSea Jakob Garden tekevät 
ravintolasta erinomaisen kohtauspaikan niin pienille kuin suuremmillekin seurueille. Vieraile 
meillä autolla, linja-autolla tai veneellä – tule ja koe Pavis – kesäravintola meren äärellä!
Uusitussa ravintolassa on sisätiloissa 200 asiakaspaikkaa. Terassilla löytyy baari sekä 350 
asiakaspaikkaa, joilta avautuu ihana näkymä yli vierasvenesataman ja merelle. Toimimme 
tilausravintolana myös koko talvikauden.

Shoppaile ja nauti keskustan vilinästä
Pietarsaaren keskustasta löydät useita merkkituotteita ja lahjatavaroita myyviä erikois- 
liikkeitä. Kävelykadun katukahvilat tarjoavat shoppaajille viihtyisän olohuoneen, kun jano tai 
väsy yllättää. Tervetuloa shoppailemaan, rentoutumaan ja nauttimaan keskustan vilinästä!

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. Golflomalla yövytte mukavissa kahden hengen huoneissa. Hinta 
sisältää aamiaisen, asukassaunan sekä kahvi-/ teebuffetin hotellin aulassa.

Hotel Epoque
Pietarsaaren kaupungin Koulupuutarhan kupeessa sijaitsee kansainväliset mittapuut täyttävä 
liikemieshotelli 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 liikun-
taesteiset. À la carte ravintola (100 asiakaspaikkaa) täyttää vaativankin vieraan odotukset. 
Ruokalista tarjoaa mahdollisuuden niin liikemiestapaamiseen kuin romanttisen illallisen 
viettoon. Kesäisin ulkoterassilla voi nauttia kansainvälisessä ja rennossa ympäristössä kauniista 
Tullihuoneenpuiston näkymästä.


