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Mistä ne pienet lapset tykkää? Uimisesta, hiekkalinnojen rakentamisesta, vesisodasta, 
liukumäistä, eläimistä, luonnosta, leikeistä ja siitä, että aikuisilla on heille yhteistä aikaa. Siitä ne 
pienet lapset tykkää! Pietarsaari tarjoaa upeat puitteet kaikenlaiseen yhteiseen puuhasteluun 
kesäaikaan. Kävelymatkan päästä keskustasta löytyvät valkoiset hiekkarannat, vesipuisto ja 
suolainen merivesi. 7 km päässä odottavat puolestaan Fäbodan hiekat ja sileät, lämpimät 
kalliot. Tekemistä löytyy Fäbodantien talleilla ja Aspegrenin puutarhassa. Unohtumattomia
lomahetkiä voitte viettää pelaten minigolfia tai leikkien vanhan ajan leikkejä ja pelejä koko 
perhe yhdessä, hyviä ruokahetkiä unohtamatta. Ja jos golf on yhteinen harrastuksenne, tulkaa 
tutustumaan Pietarsaaren golfkenttään, veden äärelle. Tervetuloa valoisiin kesäöihin ja upeiden 
auringonlaskujen luo!

Perheloma "Kesä Pietarsaaressa", paketit 2+2, kolmas lapsi ilmaiseksi!

Perheen ratsastusloma 2+2+1 
• ratsastustunti Fäbodantien talleilla tai 
   maastoratsastus 
• buffetlounas kesäravintola Paviksella tai 
   Hotel Epoquessa
• mahdollisuus osallistua tallitoimintaan 
• majoitus aamiaisineen Fäbodantien tallin
   vintillä tai Jugend Guest Homessa 2-h
   huoneissa

Golfia kahdelle 
• green fee pelaajien golfpaketti, 18-reikää
• majoitus Kaupunginhotellissa tai Hotel 
   Epoquessa 2-h huoneessa, sis. aamiaisen 
   ja saunan

Varauskoodi: Golf

Perheen Aspegren 2+2+1
• puutarhasuunnistus ja piknik puutarhassa 
   tai huvimajassa
• mahdollisuus osallistua puutarhatoimintaan
• vanhan ajan leikit ja pelit
• buffetlounas kesäravintola Paviksella
• majoitus aamiaisineen Jugend Guest Homen  
   tai Kaupunginhotellin perhehuoneessa 

FantaSean vesipuistoloma 2+2+1
• FantaSean uimalaliput koko perheelle
• lounas Sportsbar & Restaurant O’Learyssä
• majoitus 2-h huoneissa aamiaisineen  
   Jugend Guest Homessa

Faktat:
Voimassa: kesä 2012
Kesto: vuorokausi
Jokaisen paketin alkaen hinta sisältää 
paketissa luetellut palvelut (HUOM! 
Vaihtoehtoiset palvelut) majoituksineen.

Pidätämme oikeuden hinta- ja ohjelmamuutoksiin.

alk. 47,50 €/hlö

Perheen
ratsastusloma

Golfia
kahdelle

alk. 80 €/hlö

alk. 48 €/hlö

Perheen
Aspegren

FantaSean
vesipuistoloma

alk. 43,75 €/hlö
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Fäbodantien talli
Fäbodantien talli on uusi, nykyaikainen talli, jossa on ratsastuskenttä, maneesi ja erinomaiset ratsastus-
maastot. Talli tarjoaa edullista majoitusta maalaisympäristössä vain 3 km keskustasta. Tallin vintillä on 10 
kahden hengen huonetta, yhteinen olohuone, jossa TV, DVD ja internet, täysin varustettu keittiö, 
yhteinen suihku, sauna, pesukone sekä WC käytävällä. Aamiainen kuuluu hintaan. Meillä voitte viettää 
lomaa! Pihalla tapaatte hevosia. Tarjoamme ohjelmapalveluja joka vuodenaikaan mm. ratsastustunteja, 
poniratsastusta, ratsastusretkiä ja -leirejä sekä hevoskursseja tai lähtekää vaikkapa kokopäivän maasto- 
ratsastukselle. Muut kesäiset kohteet löytyvät läheltä. Meiltä on vain 4 km Fäbodan hiekkarannoille ja 
saman verran vesipuisto FantaSea Jakob Gardeniin ja Vanhan Sataman hiekkarannalle.

Aspegrenin puutarha
Aspegrenin puutarha tarjoaa lapsiperheille kauniit, tuoksuvat puitteet ja kivaa tekemistä. 
Suunnistakaa kartan avulla kasvitieteelliselle tutkimusretkelle kahvi- ja mehupiknikkori mukana. Käykää 
tervehtimässä eläimiä ja leikkikää vanhoja leikkejä tässä upeassa pappilapuutarhamiljöössä. Tai voitte 
vaikkapa osallistua ajankohtaisiin puutarhatöihin ja istuttaa siemenen, joka on peräisin Aspegrenin 
puutarhasta. Kotona voitte sitten seurata mitä siemenestä kasvaa.

Kesäravintola Pavis – kohtauspaikka meren äärellä!
Vain kävelymatkan päässä keskustasta sijaitsee Mansikkasaari, josta löytyy kesäravintola Pavis – ainut- 
laatuinen 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.

Pietarsaaren Golf
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 maasto-
erot ja metsä, joka ympäröi kauniisti aluetta. 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.

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. Perhe-
lomalla yövytte mukavissa perhehuoneessamme. Hinta sisältää aamiaisen, asukassaunan sekä kahvi-/ 
teebuffetin hotellin aulassa.

Jugend Home Hotel & Guest Home
Tarjoamme 21 hotellihuonetta ja 11 huonetta Guest Homessa edullisin hinnoin. Hotellihuoneen 
varusteisiin kuuluvat wc/suihku, minibaari, langaton internet, kahvin-/teenkeitin ja hiustenkuivain. 
Hotellissa on myös asiakassauna vierailijoidemme käyttöön.

Hotel Epoque
Pietarsaaren Koulupuutarhan kupeessa sijaitsee kansainväliset mittapuut täyttävä liikemieshotelli 
Epoque. Hotelli toimii perinteikkäässä ja peruskorjatussa Tullipakkahuoneen talossa. Epoquen sisustuk-
sessa 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 Lounge bar & kahvila on oiva kohtauspaikka lähiseudun asukkaille. 
Hotelli Epoquen henkilökunnan tavoitteena on tehdä jokaisesta vierailusta unohtumaton elämys!

FantaSea Jakob Garden
FantaSea on maauimala, virkistysalue ja Caravan Park, joka sijaitsee kävelymatkan päässä Pietarsaaren 
keskustasta, historiallisen Vanhan Sataman niemessä, jonka molemmilla puolilla on meri. Länsipuolella on 
avoin, ilmainen, hyvin hoidettu hiekkaranta ja itäpuolella on omaa rantaviivaa ja vieraslaituri, joka 
mahdollistaa kalastuksen ja merellä liikkumisen. Alueella riittää tarjontaa koko perheelle ja kaiken 
ikäisille. Käytössänne on maauimala, liukumäki, vastavirtajoki ja aaltokone. Järjestämme ohjattuja 
leikkejä, uimakouluja ja liikuntakursseja sekä vesijumppaa, muuta vesiliikuntaa ja tanssikursseja. 

  


