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J. L. Runebergin
Pietarsaari

alk. 16,00 €/hlö

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla 
linja-autolla saapuville ryhmille!
J. L. Runebergin kierros
• paikallisopaspalvelut
• opastus Pietarsaaren kaupunginmuseossa
• opastettu kiertokävely tai kiertoajelu 
   ”Runebergin jalanjäljillä”
• lounas ravintola Per Brahessa
• käynti ja opastus Westmaninmuorin tuvalla
• käynti ja opastus Runebergin tuvalla
J. L. Runebergin loma 
alk. 67 € / hlö / 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa tai Hotel 
   Epoquessa 2-h huoneissa, sis. aamiaisen

Teemakierrokset: 
Pietarsaari pala palalta
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, 
   Vanha Satama, Skata)
• erikoisopastus vallinnaisessa puutarha- 
   tai nähtävyyskohteessa
• lounas Hotel Epoquessa 
Teemalomat: Pietarsaari pala palalta
alk. 55,90 € / hlö / 1 vrk
• majoitus Jugend Home Hotelissa 2-h huoneissa, 
   sis. aamiaisen ja saunan

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 merenkulku-
historiastaan ja viheralueistaan. Suomen kansallisrunoilija, Johan Ludvig Runeberg, syntyi 
Pietarsaaressa 5.2.1804. Kaupungissa on säilynyt useita miljöitä hänen kasvuvuosiltaan, mm. 
Westmaninmuorin ja Runebergin tupa. Pietarsaari esittelee ylpeänä kulttuuriperintönsä.
Tervetuloa vierailulle!

Faktat:
Voimassa: 2013
Ryhmäkoko: 20-40 henkilöä
Kesto: n. 3-5 tuntia riippuen paketista
Alkaen hinnat sisältävät kaikki pääsymaksut, 
paikallisopaspalvelut suomeksi tai ruotsiksi sekä 
lounaat paketeissa mainituissa ravintoloissa. 
Pietarsaari pala palalta -paketit teemakierrokseen 
valitun kokonaisuuden mukaan. Hinnat on 
laskettu 30-40 henkilön ryhmäkokojen mukaan.

Arkkitehtuurikierros
• paikallisopaspalvelut
• opastus Pietarsaaren kaupunginmuseossa
• opastettu kiertokävely keskustassa
• lounas Hotel Epoquessa
• opastettu kiertoajelu ”Jugendin Pietarsaari”
Arkkitehtuuriloma
alk. 65,85 € / hlö / 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa tai Hotel 
   Epoquessa 2-h huoneissa, sis. aamiaisen

Arkkitehtuurin
Pietarsaari

alk. 14,90 €/hlö

Pietarsaari
pala palalta

alk. 10,10 €/hlö

2013



www.7siltaa.com

J. L. Runebergin Pietarsaari
J. L. Runebergin Pietarsaari on ryhmämatkapaketti, joka vie ryhmänne kansallisrunoilija J. L. Runebergin 
juurille. Päivä alkaa käynnillä Pietarsaaren kaupunginmuseossa. Museolta lähdette "Runebergin 
jalanjäljillä" opastetulle kiertokävelylle tai kaupunkikiertoajelulle ryhmän omalla linja-autolla. Kierroksen 
jälkeen lounastatte ravintola Per Brahessa. Lounaan jälkeen käytte Westmaninmuorin tuvalla ja siirrytte 
linja-autolla Runebergin tuvalle.

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 
1950-luvulta, sisustetun väentuvan, työväenasunnon ja takilakamarin merenkulkunäyttelyineen. 
Museossa on myös museokauppa.

Opastettu kiertokävely tai kiertoajelu "Runebergin jalanjäljillä"
Kiertokävelyn aikana tutustutte mm. J. L. Runebergiin liittyviin kohteisiin. Skatassa näette talot, joissa 
Runebergin vanhemmat asuivat.

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

Westmanin muorin tupa
Merimiehen leski Anna Lena Westman (1744-1837) aloitti 1790-luvulla kotonaan lasten koulun. 
Kouluhuoneena toimi pieni ullakkokamari. J. L. Runeberg oli Westmanin muorin oppilaana vuosina 
1810-1812.

Runebergin tupa
Suomen kansallisrunoilija, Johan Ludvig Runeberg, syntyi Pietarsaaressa 5.2.1804. Pietarsaaressa on 
säilynyt useita miljöitä hänen lapsuudestaan, mm. v. 1810 rakennettu metsästys- ja kalastusmaja, 
Runebergin tupa.

Arkkitehtuurin Pietarsaari
Arkkitehtuurin Pietarsaari on ryhmämatkapaketti, jonka aikana tutustutte eri vuosisatojen rakennus- 
tyylien kerrostumiin ja ympäristöihin Pietarsaaren keskustassa. Opastettu kiertokävely alkaa Malmin 
talolta käynnillä Pietarsaaren kaupunginmuseossa ja kierros vie teidät läpi keskustan Skataan ja 
Aspegrenin puutarhalle. Lounaan nautitte Hotel Epoquen à la carte ravintolassa, entisessä Tullipakka- 
huoneessa. Kiertokävelyn jälkeen kiertoajelu "Jugendin Pietarsaaressa".

Opastettu kiertokävely Pietarsaaren keskustassa
Kaupunkikierroksen aikana tutustutte mm. Pietarsaaren kaupunginmuseoon, Lindskogin talon, Raati- 
huoneen ja Strengbergin talon arkkitehtuuriin sekä useisiin muihin keskustan kohteisiin.

Skata
Skata on eräs maan suurimmista yhtenäisistä puutalokaupunginosista. Pohjoisnummi eli Skata 
rakennettiin alun perin meri- ja työmiehille. Tänään Skata on yksi Pietarsaaren houkuttelevimmista 
asuinalueista.

Koulupuutarha
Koulupuutarha on Schaumanin suvun lahjoitus Elise ja Viktor Schaumanin muistolle. Koulupuutarhan 
tarkoitus on ensisijaisesti edistää kasvitieteen opetusta kaupungin kouluissa sekä asukkaiden kasvien 
tuntemusta sekä "herättää ja kehittää asukkaiden aisteja kasvimaailman kauneudelle, ihmeille ja 
hyödylle".

Hotel Epoque
Hotel Epoquen à la carte ravintola täyttää vaativankin vieraan odotukset. Ruokalista tarjoaa mahdolli-
suuden niin liikemiestapaamiseen kuin romanttisen illallisen viettoon. Kesäisin ulkoterassilla voi nauttia 
kansainvälisessä ja rennossa ympäristössä Tullihuoneenpuiston näkymästä. Hotelli Epoquen henkilö-
kunnan tavoitteena on tehdä jokaisesta vierailusta unohtumaton elämys!

Aspegrenin puutarha
Puutarhan perusti rovasti Gabriel Aspegren 1700-luvulla ja se on eräs Suomen vanhimmista 
pappilapuutarhoista. Pappilan rakennukset kivinavettoineen ja virka-asuntoineen, Aspegrenin puutarha 
ansareineen ja huvimajoineen muodostavat ainutlaatuisen ympäristön kaupunkialueella.

Opastettu kiertoajelu "Jugendin Pietarsaari"
Kiertoajelu vie teidät keskustan reunamilla sijaitseviin Jugend-kohteisiin mm. vesitornille, vanhalle 
Myllymäen synnytyslaitokselle, tullipakkahuoneelle, Framille, Lagmanin koululle ja Malmin sairaalalle.


