
Pietarsaari esittelee ylpeänä vihreän perintönsä! Kaupunkioppaamme tutustuttavat teidät 
kaupunkimme vihreisiin huoneisiin viideltä vuosisadalta, 1600-luvulta meidän päiviimme. 
Vanha Satama, Aspegrenin pappilapuutarha, Koulupuutarha  ja useat pienemmät, hyvin hoidetut 
puistot antavat kaupunkikuvalle raikkaan ilmeen. Mm. Koulupuutarha , joka sijaitsee aivan 
kaupungin sydämessä, on yksi maailman pohjoisimmista kasvitieteellisistä puutarhoista ja 
arkkitehtonisesti erittäin arvokas. Se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuri- 
ympäristöksi ja tarjoaa tuhannen eri kasvilajin väriloiston ja tuoksujen maailman.

www.7siltaa.com

Tiedustelut:
Pietarsaaren kaupungin matkailutoimisto
Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari
puh. 06-723 1796, faksi 06-723 5132
s-posti: tourism@pietarsaari.fi
www.pietarsaari.fi
Varaukset ja myynti:
Kokkolan Matkailu Oy

Pietarsaari

Faktat:
Voimassa: 14.5.-14.9.
Ryhmäkoko:10-40 henkilöä
Kesto: noin 6 tuntia

Tarjoamme opastetun kaupunkikierroksen omalla linja-
autolla saapuville ryhmille!

Vihreät huoneet

alk.17,90 €/hlö

no eu et"htäerhiV"nerP ai ae srta

Alkaen hinta sisältää paikallisopaspalvelut ja 
opastukset koko matkan ajan suomeksi tai 
ruotsiksi, erikoisopastukset Aspegrenin 
puutarhassa ja Villa Svedenissä, kahvin ja 
kahvileivän Villa Svedenissä ja lounaan 
Hotel Epoquessa. Hinta on laskettu 40 
hengen ryhmäkoon mukaan. 

Puutarhakierros
• paikallisopaspalvelut
• opastus Koulupuutarhassa
• erikoisopastus Aspegrenin puutarhassa
• lounas ravintola Per Brahessa tai
  Hotel Epoquessa
• opastettu kiertoajelu (mm. keskusta, Vanha
  Satama, Skata)
• tutustuminen Villa Svedeniin ja pullakahvit
• kiertokävely ja shoppailua Sundin 
  puutarhakeskuksessa

Puutarhaloma 
alk. 68,90 € / hlö / kesto 1 vrk
• majoitus Kaupunginhotellissa 2-h huoneissa, 
  sis. aamiaisen
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Pietarsaaren "Vihreät huoneet"
"Vihreät huoneet" on ryhmämatkapaketti, jossa tutustumme Pietarsaaressa sijaitseviin 
puistoja viheralueisiin. Matka alkaa Pietarsaaren torilta, jossa kaupunkioppaamme nousee 
linja-autoon. Suuntaamme kohti Koulupuutarhaa, jossa jalkaudumme ja kuljemme oppaan 
kanssa läpi puutarhan kukkaloiston. Jatkamme kaupunkikierrosta keskustan läpi Aspegrenin 
puutarhaan, jossa puutarhan oma opas liittyy seuraamme. Kahvit juomme joko täällä tai Villa 
Svedenissä.  Aspegrenin puutarhasta jatkamme ravintola Per Braheen tai Hotel Epoqueen, 
jossa nautimme lounaan tai päivällisen. Ruokailun jälkeen matka jatkuu Skatan - yhden maan 
suurimmista puutaloalueista - kautta Vanhaan Satamaan ja Villa Svedeniin. Viimeiseksi 
siirrymme Sundin puutarhakeskukseen, jossa puutarhan oma opas kertoo keskuksesta. 
Aikaa on varattu ostoksien tekoon.

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. Kittholmenin suojeltu metsä Köydenpunojan- 
kujineen.

Villa Sveden
Villa Sveden on pietarsaarelaisten ja matkailijoiden kesäinen virkistyspaikka; kulttuurikeskus, 
jossa on taidepaja ja romanttinen kesäkahvila aurinkoisine terasseineen. Vuodelta 1852 
peräisin olevan huvilan puistoineen on omistanut apteekkari Victor Schauman ja sittemmin 
hänen tyttärensä, senaattorska Sigrid Castrén. Taiteilija Olavi Tiala on sittemmin perus- 
korjannut ja entisöinyt huvilan. 
Sundin puutarhakeskus
Sundin puutarhan suuri, nykyaikainen kukkatalo on kuin keidas sinulle, omistitpa sitten 
viherpeukalon tai et. Sieltä löydät suuren valikoiman mielenkiintoisia ruukkukasveja, 
leikkokukkaosaston, tyylikkäitä sidontatöitä sekä kirjakahvilan ja ajankohtaiset sisustus- ja 
lahjatavarat. Hae myös innoitusta orkideahuoneen kukkaloistosta. Puutarhaosasto levittäy-
tyy yli 3 000 m² alueelle esittelyistutuksineen. Erikoisopastukset ja luennot kuten orkideat, 
kylvö & istutus, viherkasvit ja yrtit tilauksesta.

Skata
Skata on eräs maan suurimmista yhtenäisistä puutalokaupunginosista. Pohjoisnummi eli 
"Skata" rakennettiin alun perin meri- ja työmiehille.

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

Koulupuutarha
Koulupuutarha on Schaumanin suvun lahjoitus Elise ja Viktor Schaumanin muistolle ja 
puiston tarkoitus on edistää kaupungin koulujen ja asukkaiden kasvien tuntemusta, "herättää 
ja kehittää aistejamme kasvimaailman kauneudelle, ihmeille ja hyödylle". Koulupuutarha 
koostuu aukiosta, systemaattisesta osastosta ja alapuistosta.

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. Tänään Aspegren on elävä puutarha 1700-luvun tyypillisine hyöty- 
kasveineen ja kaikenikäiselle yleisölle suunnattuine tapahtumineen ja opastuksineen. Café 
Örtagården tarjoaa kahvit, lounaan, päivällisen ja juhlallisen buffetin ryhmille, juhliin ja 
kokouksiin n. 6 – 40 henkilölle perinteikkäässä puutarhaympäristössä.

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


