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Pietarsaari

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

Museoiden
Pietarsaari

alk. 27,75€/hlö
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Museokierros
• paikallisopaspalvelut
• opastus Pietarsaaren kaupunginmuseossa
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, Vanha 
   Satama, Skata)
• opastus Sikurimuseossa
• buffetlounas kesäravintola Paviksella tai lounas  
   ravintola Per Brahessa
• opastettu kiertokävely Vanhassa Satamassa 
   (Sotakorvausalus Vega, Jacobstads Wapen, 
   Suomen vanhin veneveistämö)
• kuljetus ryhmän omalla linja-autolla arktinen 
   museo Nanoqiin
• opastus ja kahvit Nanoqissa

Museoloma 
alk. 78,70 € / hlö / kesto 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa 2-h huoneissa, 
   sis. aamiaisen

Faktat:
Voimassa: v. 2013
Ryhmäkoko: 20-50 henkilöä
Kesto: n. 4 tuntia 30 minuuttia
Alkaen hinta sisältää kaikki sisäänpääsy
maksut, matkanjohtajapalvelut ja opastukset 
suomeksi tai ruotsiksi, lounaan ravintola Per 
Brahessa ja kahvit Nanoqissa. Hinta on 
laskettu 50 henkilön ryhmäkoolla.

Pietarsaari on yli 360-vuotias aito kaupunki, jossa mm. vanhat jugendtyyliset rakennukset, 
useat erikoismuseot ja Skata - yksi maan suurimmista yhtenäisistä puutalokaupunginosista - 
sulautuvat kaupunkikuvaan mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi. Pietarsaari on myös tunnettu 
merenkulkuhistoriastaan ja viheralueistaan. Suomen kansallisrunoilija, Johan Ludvig Runeberg, 
syntyi Pietarsaaressa 5.2.1804. Kaupungissa on säilynyt useita miljöitä mm. Westmanin-
muorin ja Runebergin tuvat, hänen kasvuvuosiltaan. Pietarsaari esittelee ylpeänä kulttuuri-
perintönsä. Tervetuloa vierailulle!
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Pietarsaaren kaupunginmuseo
Pietarsaaren kaupunginmuseo on kaupunkihistoriallinen museo, jonka painopisteinä on 
kaupungin merenkulkuhistoria ja laivanrakennus. Museossa voit vierailla mm. 1800-luvun 
lopun laivanvarustamon konttorissa. Museo järjestää myös erilaisia kulttuurihistoriallisia 
näyttelyitä. Museon tärkein toimipiste sijaitsee Malmin talossa, Isokatu 2. Malmin talon 
rakensi laivanvarustaja ja kauppias Peter Malm. Malmin talon pihapiirissä sijaitsee myös 
erilaisia talousrakennuksia. Ns. väentupa sisältää mm. maalaiskaupan 1940-1950 luvulta, 
sisustetun väentuvan, työväenasunnon 1950-luvulta ja takilakamarin merenkulku-
näyttelyineen.

Sikurimuseo
Vuorineuvos Wilhelm Schaumanin muisto elää UPM:n Pietarsaaren Tehtaiden sikuri-
museossa Alholmassa. Sikuritehdas oli Wilhelm Schaumanin ensimmäinen teollisuusyritys, 
jonka perustalle aikanaan kehittyi Schaumanin suurteollisuus. Tule tutustumaan Suomen 
ainoaan sikurimuseoon Alholmaan. Museossa koet menneen ajan teollisuustyön tunnelman 
ja näet, miten esivanhempiemme kahviinsa lisäämää sikuria aikoinaan valmistettiin. 
Taidenäyttelyjä kesäisin.

Vanha Satama
Lähes 200 vuotta Vanha Satama palveli kaupungin satamana ja merenkulun, kaupan ja 
teollisuuden keskuksena. Alueella on myös huomattavia luonnon arvoja. Siellä entisöidään 
sotakorvausalus Vegaa ja alueelta löytyy mm. vierasvenesatama, kesäravintola Pavis, Fanta-
Sea Jakob Garden, juhla-alue, uimaranta, Suomen vanhin veneveistämö ja Kittholmenin 
suojeltu metsä Köydenpunojankujineen.

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. retkikuntavarusteita tunnetuilta arktisilta 
tutkimusmatkoilta ja kuuluisa arktisen Kanadan inuiittien tekemä vuolukivikokoelma sekä 
ainutlaatuinen professori W. Goichmanin Arktiksella maalaama taidekokoelma. Joka kesä 
järjestetään erikoisnäyttely. 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.

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.

Ravintola Per Brahe – koko kaupungin ravintola
Tutustu à la carte ravintolaamme Per Braheen, joka tarjoaa hyvää ruokaa viehättävässä ja 
tunnelmallisessa ympäristössä. Tarjoamme korkealuokkaista ruokaa niin pienille kuin 
suuremmillekin seurueille. www.cfhotel.fi

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


