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Höga Kusten
Visit Umeå
Visit Vaasa
Visit Jakobstad Region
Visit Kokkola
Visit Kristinestad
South Ostrobothnia
Tourism

KVARKEN DESTINATIONS
Two count rie s , a world of contrasts
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YKSI MATKA KAKSI MAATA
Merenkurkun kohteet tarjoavat monipuolisen
valikoiman luontoa, aktiviteetteja, kulttuuria,
ruokaa, historiaa ja kaupunkeja. Täällä tuntuu
kaupungin pulssi mutta näet myös rauhallisia,
viihtyisiä puutalomiljöitä. Jännittäviä majoituspaikkoja on monenlaisia, halusit sitten majoittua
historiallisessa ympäristössä tai modernissa lasitalossa. Anna makuhermojesi yllättyä paikalliseen
tapaan käytetyistä raaka-aineista. Rentoutuminen tai aktiiviloma, mahdollisuudet ovat suuret,
mitä ikinä toivotkin. Huvipuistot ja eläinpuistot

ilahduttavat niin pieniä kuin suuriakin.
Merenkurkun kohteet tarjoavat upeita
vaellus- ja ulkoilumahdollisuuksia maailmanperinnön ympäristössä. Tasaisia ja aaltoilevia
maisemia. Villejä ja rauhallisia jokia. Kivistä
ja syvää saaristoa. Merenkurkun eri kohteet,
lyhyiden välimatkojen päässä toisistaan, tarjoavat
vaihtelua ja kontrasteja. Meillä on myös nopein
Suomen ja Ruotsin välinen laivayhteys. Se antaa
lisää aikaa uusille löydöille ja seikkailuille.
Ympäri vuoden.
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KOE HÖGA KUSTEN
Haetko erityisen korkeatasoisia
luontoelämyksiä? Siinä tapauksessa
kaunis maailmanperintömme Korkea
rannikko on ehdoton tutustumiskohde. Norrlannin rannikolla, Härnösandin ja Örnsköldsvikin välillä kulkee
maailman korkeimmalla sijaitseva
rantaviiva ainutlaatuisine todisteineen maan kohoamisesta jääkausien
jälkeen.
Täällä tapaat ihmisiä kaikkialta

maailmasta. Voit itse valita hengitätkö luonnon rauhaa ja tuoksuja,
nautitko kiireettömästi kulttuurista
vai annatko pulssisi nousta jännittävän aktiviteetin parissa. Kumman
valitsetkin, uskallamme luvata, että
henkesi joka tapauksessa salpautuu
jylhät maisemat nähdessäsi.
Tervetuloa Korkealle rannikolle!
www.hogakusten.com

5

NORRFÄLLSVIKEN
www.norrfallsvikenscamping.com
Moderni leirintäalue Korkean rannikon kauneimmalla kalastusalueella. Rauhallinen ilmapiiri kohtaa
aidon kalastusympäristön, jossa on runsaasti aktiviteetteja kaikenikäisille kävijöille: Golfia, ratagolfia,
uima-allas, eläinten kesälaidun sekä kalaravintola, jossa viihdyttävät trubaduuri ja karaokeillat.
Kävijöille on useita yöpymisvaihtoehtoja telttapaikasta ja matkailuvaunu tai -autopaikasta erilaisiin
mökkeihin ja hotellihuoneisiin.

Norrfällsvikens Camping
Stugby och Marina
Hamnvägen 61, Mjällom, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 613 213 82
info@norrfallsvikenscamping.com

ULVÖ HOTELL
www.ulvohotell.se
Ainutlaatuinen hotelli ainutlaatuisella paikalla. Ulvö
sijaitsee Korkean rannikon ulkosaaristossa ja on
myös tunnettu Selkämeren helmenä. Ulvöhamn on
suojaisessa paikassa saaren pohjoisosassa, Ulvösundetin pohjukassa. Täällä taivas kohtaa meren ja
heräät yöuniltasi huoneessa, joka on huolellisesti
sisustettu vieraita ajatellen. Hotellin laajalti tunnettu ravintola panostaa paikalliseen ruokaan, jossa
huolella valitut raaka-aineet kohtaavat intohimon ja
luovuuden. Huippukokemus vertaansa vailla.

Ulvö Hotell
Ulvö Hamngata 105
Ulvöhamn, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 660 22 40 09
boka@ulvohotell.se
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HIGH COAST ART VALLEY
www.facebook.com/HighCoastArtValley
High Coast Art Valley on Korkean rannikon taidelaakso, johon Nätterlundin säätiö on sijoittanut 25
taideteosta. Taide muodostaa Ulvön saarilta Nätran
jokilaaksoon ulottuvan kulttuurireitin, joka taiteen
lisäksi tarjoaa upeita luontoelämyksiä. Yhdistä
kulttuuria ja luontoa vaikkapa vuokraamalla sähköpyörä ja nauti maisemasta ja taidekoristeluista.
Kulttuurilaakson keskus on Köpmanholmenin
Herrgårdsparken.

High Coast Art Valley
Sågvägen
Köpmanholmen, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 660 886 00
hcav@ornskoldsvik.se

MANNAMINNE
www.mannaminne.se
Mannaminne on ainutlaatuinen paikka, jossa
kohtaat luonnon ja kulttuurin, taiteen ja tekniikan,
paikallisen ja globaalin, historian ja nykypäivän yli
50 eri rakennuksessa. Taiteilija Anders Åbergin
kokonaistaideteokset muodostavat eräänlaisen ulkoilmamuseon, jossa on kiinnostavaa kaikenikäisille. Mannaminnessa on majatalo, hotelli, jossa asut
taideteoksen keskellä, mökkejä sekä myymälä,
jossa myydään seudun taidekäsitöitä.

Stiftelsen Mannaminne
Häggvik 109
Nordingrå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 613 202 90
kontakt@mannaminne.se
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NÄMFORSEN
www.namforsen.com
Tervetuloa kokemaan Nämforsenin kalliopiirrokset
paikassa, jossa koski ja joki jyrkkine törmineen luovat aivan erityisen kokemuksen. Täällä on Ruotsin
kaikkein suurin yksittäinen kalliopiirrospaikka,
jossa on 2 595 säilynyttä kalliopiirrosta ja joista
vanhimpien arvoidaan olevan 6 000 vuotta
vanhoja. Kesäkuukausina voit nauttia näkymästä
kahvilassa kahvia ja leivonnaisia nauttien.

Nämforsens Hällristningsmuseum
Nipvägen 7
Näsåker, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 622 106 30
info@namforsen.com

NATURUM HÖGA KUSTEN
www.naturumhogakusten.se
Naturum Höga Kusten sijaitsee maailmanperintöalueen sydämessä, Skulebergetin luonnonsuojelualueen naapurissa ja vain kivenheiton päässä
Skuleskogenin kansallispuistosta. Naturumissa voit
perehtyä maankohoamisen merkilliseen geologiseen ja kulttuurihistoriaan sekä alueen kauniiseen luontoon. Opit lisää paikoista, jotka tekevät
Korkean rannikon ainutlaatuiseksi. Naturumissa on
myös myymälä ja kahvila-ravintola.

Naturum Höga Kusten
Skuleberget
Docksta, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 613 700 200
info@naturumhogakusten.se
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VÄSTERNORRLANNIN
LÄÄNINMUSEO
www.vnmuseum.se
Västernorrlannin museo kertoo tarinoita Västernorrlannin alueesta. Valoisia tarinoita edistyksestä mutta myös synkkiä tarinoita noitarovioista,
köyhyydestä ja nälänhädästä. Museon kiinteissä
näyttelyissä tapaat ihmisiä ja esineitä kivikaudelta
1900-luvun puoleenväliin. Tilapäisiä näyttelyitä on
useita vuoden aikana. Museossa on myös kahvila
ja myymälä.

Västernorrlands museum
Murbergsvägen 31
Härnösand, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 611 886 00
hej@vnmuseum.se

HIGH COAST DISTILLERY
www.boxwhisky.se
High Coast Distilleryn edellytykset viskin valmistukseen ovat ainutlaatuiset. Yritys panostaa laatuun ja
huolellisuuteen, ja ne yhdistettynä tislaamon luonnonkauniiseen sijaintiin mahtavan Ångermanjoen
vieressä tuloksena on makuelämys vertaansa vailla.
Tislaamossa on suosittu vierailijakeskus, jossa on
kauppa, ravintola ja baari. Opastettu kierros antaa
paljon tietoa Korkean rannikon sydämessä valmistettavan viskin tuotannosta.

High Coast Whisky
Sörviken 140
Bjärtrå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 612 530 60
info@boxwhisky.se
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HÖGBONDEN
www.hogbondenfyr.se
Högbonden on arvostettu osa Korkean rannikon
maailmanperintöaluetta: ainutlaatuista majoitusta
vanhassa majakanvartijan asunnossa ympäristössä, jossa korkealla Selkämeren yläpuolella
vallitsee rauha ja hiljaisuus. Täällä voit rentoutua
korkealla meren yllä ja nauttia maisemasta meren
aaltoja kuunnellen. Trädgårdskaféet tarjoaa kahvia,
leivonnaisia ja voileipiä sekä lounasta ja päivällistä. Högbondeniin pääset laivalla Barstasta ja
Bönhamnista.

Högbonden Fyr & Vandrarhem
Högbonden
Nordingrå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 613 230 05
info@hogbondenfyr.se

JUNSELE DJURPARK
www.junseledjurpark.com
Junselen eläinpuisto on lapsiperheiden suosikki. Täällä tapaat n. 25 eläinlajia, muun muassa
harvinaisen valkoisen tiikerin. Näet läheltä myös
ilveksiä, kameleita, laamoja ja makeja. Vuohet
ja ponimme pääsevät nopeasti lasten suosioon.
Lisäksi meillä on pieni huvipuisto, leikkipuisto ja
ravintola Björnfällan nälkäisiä vatsoja täyttämään.
Eläinpuisto on avoinna 22.6.–12.8.

Junsele Djurpark
Slalomvägen 1
Bjärtrå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 621 102 95
nfo@aventyrsberget.se
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HÖGA KUSTEN
WALKABOUT
www.hogakustenwalkabout.se
Sinulle, joka haluat lähelle luontoa. Yritys on
erikoistunut vaelluksiin Höga Kustenin, maailmanperintöalueen ja Skuleskogenin Kansallispuiston
alueella. Oppaan opastuksella opit mm. luonnonläheisestä elämästä, metsästä, suunnistamisesta,
vaellustekniikasta, ulkoilutekniikasta, ruoanlaitosta
avotulella ja taukopaikan laittamisesta. Vaellamme
tutuilla ja uusilla poluilla ja tiettömässä maastossa.

Höga Kusten Walkabout
Övervike 322
Arnäsvall, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 70 339 99 14
hkwalkabout@gmail.com

HÖGA KUSTEN TURER
www.hogakustenturer.se
Höga Kusten Turer -yrityksellä on pitkä kokemus
Korkean rannikon saaristosta ja se vie sinut laivalla
kaikkein mahtavimpiin paikkoihin. Yritys tarjoaa
paitsi tilausvuoroja myös venetaksikuljetuksia ja
hylje- tai lintusafareita jylhissä maisemissa. Koe
esim. Ruotsin korkeimmalla sijaitseva saari, mahtava
Mjältön. Höga Kusten Turer tarjoaa henkilökohtaista
palvelua ja huolehtii asiakkaiden tarpeista retkillä
upeisiin ja ainutlaatuisiin kokemuksiin Korkean
rannikon maailmanperintöalueella.

Höga Kusten Turer
Sund 135
Docksta,Ruotsi
Puhelin +46 (0) 70 688 44 38
peter@wojmarin.com
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KOE UUMAJA
Uumajan kulttuuritarjonta kattaa
kaiken saamelaisperinteistä ja
maailman pohjoisimmista oopperatalosta mielenkiintoisiin museoihin
ja korkealuokkaisiin ravintoloihin.
125 000 asukkaan yliopistokaupunki
Uumaja on Pohjois-Ruotsin suurin
kaupunki. Yli 30 000 opiskelijaa
antavat kaupungille nuorekkaan ja

modernin ilmeen ja samalla kansainvälistä tuntua. Kaupungin läpi virtaa
majesteettinen, tummansininen
Umeälven-joki, ikään kuin elämää
antava suoni. Kaupunkia ympäröi
koskematon luonto, tiheät metsät,
kuusi jokea ja meren aallot.
www.visitumea.se
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GRANÖ BECKASIN
www.granobeckasin.com
Granö Beckasin sijaitsee luonnon keskellä kauniin
Uumajanjoen varrella tunnin päässä Uumajasta.
Meillä kuulet äänettömyyden – vuorokauden ja
vuoden ympäri. Vaella tai hiihdä metsissä ja nauti
hiljaisuudesta. Ihaile revontulia ja talvisen taivaan
tähtiä. Liu’u verkkaisesti jokea pitkin itse rakentamallasi tukkilautalla. Joogaa ja meditoi Glashusetissa ja nauti luomu- ja lähituotetuista raaka-aineista
huolella valmistetusta ruoasta.

Granö Beckasin AB
Granö Beckasin Lodge,
Västanå 15, Granö, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 933 410 00
info@granobeckasin.com

FORSKNÄCKARNA
www.forsknackarna.se
Forsknäckarnan upea erämaaleiri sijaitsee yhdellä
Ruotsin Lapin laajoista metsäalueista. Kävijät
pääsevät luonnon keskellä rentoutumaan ja nauttimaan rauhasta. Forsknäckareitten mukana pääset
kahlitsemattomalle Vindelnjoelle laskemaan Euroopan parhaita koskia. Alueella on viisi erämaamökkiä, sauna ja kylpytynnyreitä sekä saamelaiskota
erämaaruokailuja varten. Lisäksi kirveen heittoa,
jättikeinu ja kalastusta.

Forsknäckarna
Ekorrsele 81
Vindeln, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 70 681 47 56
info@forsknackarna.se
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AURORA BOREALIS
ADVENTURES
www.auroraborealis.nu
Kanssamme voit kokea Ruotsin Lapin upean luonnon ympäri vuoden. Meillä pääset 9 kuukautena
vuodessa koiravaljakon kyytiin sekä lumella että
paljaalla maalla, ja kokeilethan myös suppailua,
vierailet koiratarhassa ja paljon muuta. Majoittua
voit Aurora Tepee -teltoissamme tai Bed & Breakfastissamme.

Aurora Borealis Adventures
Ekorrsele 35, Vindeln, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 705 79 93 38
Puhelin Maria: +46 (0) 730 93 30 76
info@auroraborealis.nu

ÄLGENS HUS
www.algenshus.se
Älgens Hus kesyine hirvineen on Euroopan suurin
hirvipuisto. Pienille ja suurille riittää ällisteltävää
hirviä ihaillessa. Hirvien tapaaminen voi tuntua
oudolta ja epätodelliselta mutta on luonnollinen
osa käyntiä Älgens Husissa. Vierailu alueella on
kaikenikäisille jännittävä seikkailu, ja mahdollisuus
silittää hirviä tekee elämyksestä ainutlaatuisen.

Älgens Hus
Västernyliden 23
Bjurholm, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 932 500 00
info@algenshus.se
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GUITARS - THE MUSEUM
www.guitarsthemuseum.com
Museon näyttely koostuu soittimista – ja erityisesti
kitaroista. Kansainväliset musiikkilehdet ovat
rankanneet tämän soitinten mekan maailman
hienoimmaksi kitarakokoelmaksi. Kävijät tuntuvat
olevan samaa mieltä: Tripadvisorissa museon
keskiarvo on 5/5, erinomainen saavutus ajatellen
museon vain viisivuotista historiaa. Matka Uumajaan ei ole täydellinen ilman käyntiä Guitars - the
museumissa.

Guitars - The Museum
Vasaplan, Skolgatan 59
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 580 90
fredrik@guitarsthemuseum.com

NORRLANDS OPERAN
www.norrlandsoperan.se
Norrlandsoperan on maailman pohjoisin oopperatalo ja näyttämö, jolla on hyvin laaja-alaista toimintaa. Siihen sisältyy sinfoniaorkesteri, ooppera-,
tanssi- ja musiikkiosastot sekä nykytaiteen tila
Vita kuben. Norrlandsoperan tuottaa, edistää ja
kehittää näyttämö- ja taiteellista toimintaa. Omien
tuotantojen lisäksi oopperassa on joka kaudella vierailevia esityksiä. Oopperan tehtäviin kuuluu myös
Uumajan Jazzfestivaalin järjestäminen.

Norrlands operan
Operaplan 7
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 771 130 150
Liput: biljetter@norrlandsoperan.se
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VÄSTERBOT TENS
MUSEUM
www.vbm.se
Kävelyetäisyydellä Uumajan keskustasta sijaitsee
Västerbottens museum sekä ulkoilmamuseo Gammlia.
Tutustu vanhoihin länsipohjalaisiin pihapiireihin,
saamelaisten ympäristöihin, museorakennuksen
näyttelyihin ja näe mm. maailman vanhin suksi,
dokumenttivalokuvakeskus Sune Jonsson Centrum ja
saamelaisten kalliotaidetta. Museon kahvila on White
Guide -ravintolaoppaan suosittelema, ja museokaupasta löydät käsitöitä ja kirjallisuutta.

Västerbottens Museum
Helena Elisabeths väg 3
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 16 39 01
receptionen@vbm.se

BILDMUSEET
www.bildmuseet.umu.se
Bildmuseet on yksi Ruotsin merkittävimmistä
kansainvälisen nykytaiteen taidehalleista, osa
Uumajan yliopistoa ja kaikille avointa Konstnärligt
campus -aluetta. Näyttelyt tuotetaan yhteistyössä eri puolilla maailmaa toimivien taiteilijoiden,
museoiden ja yliopistojen kanssa. Museorakennusta on kuvailtu yhdeksi maailman kauneimmista
yliopistomuseoista. Taide- ja kulttuuritapahtumia,
baari perjantai-iltaisin, museokauppa ja kahvila.
Aina vapaa pääsy.

Bildmuseet
Konstnärligt campus
Östra Strandgatan 30B, Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 786 74 00
info@bildmuseet.umu.se
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GOT THARDS
www.gotthardskrog.se
Ravintola, jossa ajatellaan eri tavalla. Luovuus kukoistaa makuelämysten tavoittelussa ja paikallinen
ruokaperinne yhdistetään maailman makuihin. Ravintola on palkittu sen ekologisesti kestävästä linjauksesta. Yllättävästä tarjonnasta löytyy jokaiselle
jotakin. Ravintola sijaitsee Uumajan keskustassa
kansainvälisesti arvostetun Stora Hotellet -hotellin
ja Väven-kulttuurikeskuksen yhteydessä.

Gotthards Krog
Storgatan 46
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 690 33 00
info@gotthardskrog.se
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KÖKSBAREN
www.koksbaren.com
Köksbaren on huolella valmistetun ruoan ystävien
kokoontumispaikka. Täällä ei ole valmiita menyitä
– ruokalistat uudistuvat jatkuvasti. Ratkaisevaa
on se, mitä laadukkaita raaka-aineita kulloinkin
on tarjolla. – Meillä kävijä syö hyvin ja saa hienon
elämyksen useilla vaihtoehdoilla, sanoo Köksbaren-ravintolaa yhdessä Jacob Markströmin kanssa
pitävä Peter Stenmark.

Köksbaren
Rådhusesplanaden 17
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 13 56 60
info@koksbaren.com

REX
www.rexumea.com
Rexin ranskalaishenkisessä mutta sydämeltään
norrlantilaisessa, vuodenaikojen mukaan vaihtuvassa menyyssä käytetään raaka-aineina kunkin
sesongin tuotteita. Ruoka valmistetaan paikallisesti ja lähellä tuotetuista raaka-aineista klassisen
ranskalaisen keittiön innoittamana. Rådhuskällaren-pubissa on suuri olutvalikoima, käsintehtyä
olutta kaupungin suurimmassa olutkaapissa ja 12
olutlajikkeen tarjotin. Rådhuskällaren ruokalista on
saanut innoitusta maailman eri kolkilta.

Rex Rådhuset
Rådhustorget
Umeå, Ruotsi
Puhelin +46 (0) 90 70 60 50
rex@rexumea.com
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KOE WASALINE
Wasaline kuljettaa matkustajia ja
rahtia yli Merenkurkun Ruotsin
Uumajan ja Vaasan välillä. Maiden
välinen matka vie vain 4,5 tuntia.
Wasaline on luotettava ja ystävällinen
varustamo, joka arvostaa korkeaa
laatua. Joustavuus sekä asiakkaista ja ympäristöstä huolehtiminen
on tärkeää. Teemme kovasti töitä
kehittääksemme ja kasvattaaksemme

merenkurkun liikennettä kohti jotain
suurempaa, vaikka usein työ vaatiikin
valtavia ponnisteluja. Tavoitteenamme
on osoittaa, että työllämme teemme
jotain hyvää ja jotain, josta voimme
kaikki olla ylpeitä. Laivalla on jokaiselle jotakin, ravintola, baari, kokoustilat
ja kaikista pienemmille leikkihuone.
www.wasaline.com
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Wasaline
Puhelin Suomi +358 (0) 207 716 810
Puhelin Ruotsi +46 (0) 90 185 200
info@wasaline.com
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KOE VAASAN SEUTU
Meren sylistä vuosituhansien aikana
kohonnut Vaasan seutu tarjoaa
kävijöilleen raikkaita tuulahduksia,
kimaltelevia maisemia, modernia
teknologiaa, kansainvälisyyttä,
kulttuuria ja makuelämyksiä.
Maailmanperintösaaristossa
saatat kokea hetken, jolloin meri ja
taivas sulautuvat yhteen niin sau-

mattomasti, ettei silmä erota niiden
rajaa. Meillä voit hiljentyä luonnon
äärelle ja antaa sielun levätä.
Vaasan seudun palvelut tuovat
jokaisen ulottuville ainutlaatuisia
elämyksiä. Ota hetki aikaa ja anna
meidän hemmotella sinua!
www.visitvaasa.fi
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BOCKS BREWERY
www.bockscornerbrewery.com
Bock’s jatkaa 1865 alkanutta panimoperinnettä.
Valmistamme erilaisia ja mielenkiintoisia juomia
niiden juotavuutta unohtamatta. Tahdomme
osoittaa kaikille, että panimotuotteet ovat kiinnostavia ja luontainen osa arkipäiväämme. Bock’s on
paljon enemmän kuin pelkkä panimo: olemme
tapaamispaikka, jossa ajatukset ja ideat kehittyvät
ja vaihtavat omistajaa. Bock’sissa järjestetään konferensseja ja kansanjuhlia, ja vuonna 2019 avataan
Wasa Innovation Center.

Bock’s Corner Brewery Oy
Gerbyntie 18
Vaasa, Suomi
Puhelin +358 (0) 50 37 77 000
info@bockscornerbrewery.com

KALLE’S INN
www.kallesinn.com
Missä tie päättyy ja meri aukeaa, siellä on Merenkurkun helmi, Kalle’s Inn, huikean ainutlaatuinen
saaristoelämys, joka tarjoaa unohtumattoman
kokemuksen merenrannan rauhan ja luonnonkauneuden ympäröimänä. Täydellinen pitopaikka
tilaisuudellenne, olipa se sitten liike- tai yksityistilaisuus, perinteinen tai eksoottinen, virallinen tai
rento. Räätälöimme toiveittenne mukaisen ohjelman. Kalle’s Inn tarjoaa aimo annoksen saaristolaismystiikkaa. Tervetuloa!

Kalle’s Inn
Klobbskatvägen 189
Söderudden, Suomi
Puhelin +358 (0) 10 231 13 00
info@kallesinn.com
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KYRÖ DISTILLERY
www.kyrodistillery.com
Kyrö Distillery sai alkunsa monen muun suomalaisen yrityksen tapaan saunassa saadusta ajatuksesta: miksi Suomessa ei tehdä viskiä rukiista? Kyrö
Distillery on neljässä vuodessa kasvanut pienestä
Isokyröläisestä tislaamosta monia kansainvälisiä
palkintoja voittaneeksi ja tunnetuksi ruistislaamoksi. Kyrön vierailukeskus järjestää vierailijoille
elämyksellisiä tislaamokierroksia, maisteluita sekä
ryhmille lähiruokaillallisia.

Kyrö Distillery
Oltermannintie 6
Isokyrö, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 74 81 74
kmek@kyrodistillery.com

WASA WELLNESS
www.wasawellness.fi
Wasa Wellness tarjoaa monenlaisia hyvinvointipalveluja Vaasan keskustassa. Keskuksessa
toimivat yrittäjät ovat oman alansa ammattilaisia
ja erityisosaajia. Wellness-paketissa hemmottelet
itseäsi ylellisellä hetkellä meillä, nautit ihanasta illallisesta Ravintolassa Bank food & wine ja
yövyt perinteikkäässä Hotel Astorissa Vaasan
ydinkeskustassa. Hotelliin kirjautumisen jälkeen
seuraa rentouttava hoito meillä ja illan päätteeksi
nautit ihanasta illallisesta.

Wasa Wellness
Pitkälahdenkatu 13
Vaasa, Suomi
Puhelin +358 (0) 40 153 20 03
info@wasawellness.fi

25

26

Kvarken
Merenkurkku

Pohjanlahti

KOE PIETARSAAREN SEUTU
Pietarsaaren seutu Pohjanmaalla
on viihtyisän omaleimainen paikka.
Meillä koet niin tuttua kuin vähän
tuntemattomampaakin. Ruotsinkielinen Pohjanmaa hurmaa ystävällisyydellään ja erilaisuudellaan:
pieniä kaupunkeja ja rikasta kulttuu-

rielämää, idyllistä maaseutua ja
ulkoiluelämyksiä. Etsitkö hiljaisuutta?
Meiltä löydät. Tai elämyksiä, inspiraatiota, vauhtia elämään? Myös niitä
löydät meiltä. Tule käymään!
www.visitpietarsaarenseutu.fi
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EMMES RETREAT
www.emmesretreat.fi
Emmes Retreat haluaa tarjota vierailleen hiljaisuutta ja rauhallisuutta ja ainutlaatuisen kokemuksen
nukkumalla puumajassa mäntyjen välissä, keskellä
luonnonkaunista järvimaisemaa. Yhteensä meillä
on 10 petipaikkaa neljässä eri puumajassa. Alueella on rantasauna, suihkut ja grillitupa. Päärakennuksessa tarjoillaan aterioita ennakkotilauksesta.
Kajakit, kanootit ja pyörät ovat vieraiden käytettävissä.

Emmes Retreat
Haavistovägen 357
Nedervetil, Suomi
Puhelin +358 (0) 50 354 58 13
emmesretreat@gmail.com

GLASBRUKET
www.glasbruket.fi
Pohjanmaan rannikon maisema ja Uudenkaarlepyyn
saariston rauhallisuus on unohtumaton kokemus.
Laituriimme voi rantautua jopa 50-jalkaisella purjeveneellä. Talomme ovat modernit, ja niiden lasitetut
terassit takaavat, että pakkasen paukkuessakin voit
ihailla maisemia sisätilan lämmössä tai rentoutua
porealtaan mukavan lämpimässä vedessä. Voit valmistaa ruokaa itse tai tilata sen ateriapalvelustamme.
Täytämme myös toivoessasi jääkaapin haluamillasi
tarvikkeilla. Sänkyjen petaamisesta ja siivous sisältyvät majoituksen hintaan.
Glasbruket
Glasbruketintie 280
Uusikarlepyy, Suomi
Puhelin +358 (0) 6 460 413 81
glasbruket@glasbruket.fi
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NANOQ
www.nanoq.fi
Pietarsaaren Pörkenäsin metsien keskellä on
paikka, jollaista ei Pohjanmaalla arvaisi olevan.
Nanoqista on vuosien aikana kasvanut oikea
arktinen kylä pienine hauskoine rakennuksineen.
Niihin tutustuessa pääsee mielikuvitus valloilleen!
Lapsille hauskoja seikkailuja tarjoaa peikkometsää
muistuttava pieni mökkikylä. Alueella on myös
kirkko, jonka voi varata häitä tai muita kirkollisia
tapahtumia varten.

Nanoq
Pörkenäsintie 60
Pietarsaari, Suomi
Puhelin +358 (0) 45 640 13 12
info@nanoq.fi

TYYNELÄ
www.tyynelantontut.fi
Kun astuu Tyynelän porteista sisään, pääsee taianomaiselle matkalle takaisin lapsuuteen. Joka paikassa riittää mielenkiintoista katsottavaa, ja tontut
ja muut Tyynelän asukkaat kurkistelevat ikkunoista.
Satumaailma jatkuu sisätiloissa, jossa kullakin tontulla on oma tarinansa kerrottavanaan. Alueella on
myös Kirkkoväärtin tupa, jossa on kahvila kesä- ja
jouluaikaan. Tonttula on vuokrattavissa tilaisuuksia
varten. Kesäaikaan pihapiirissä voi tutustua myös
lelu- ja häänäyttelyihin.

Tyynelä
Västerbyvägen 238
Eugmo, Suomi
Puhelin +358 (0) 50 528 80 16
eija@tyynelantontut.fi
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KOE KOKKOLA
Yksin ja yhdessä, kesällä ja talvella.
Kulttuuria ja liikuntaa, maaseutua
ja kaupunkielämää. Kokkola on
kaupunki, joka yllättää ja palkitsee
monipuolisuudellaan ja elinvoimallaan. Kiireen keskellä voit rauhoittua
idyllisessä vanhassakaupungissa
tai viettää aikaa kauniissa Meripuistossa. Kokkolan merellinen helmi

on Tankarin majakkasaari. Tankarin
karu majakkasaari on elämys, jota
ei voi selittää. Se täytyy itse kokea.
Mikä parasta, Kokkolaan on helppo
tulla!
Me tarjoamme parastamme kaikkina vuodenaikoina.
www.kokkola.fi/visitkokkola
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EVENTAS
www.eventas.fi
Tankarin saari yksityiskäytössä tarjoaa monipuolisia
mahdollisuuksia. Eventaksen Oma Tankar paketti
takaa kokousasiakkailleen unohtumattoman työpäivän. Lisätietoa Facebookissa Oma Tankar
sivuilla.

Eventas
Meriharakantie 4
Kokkola, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 75 52 87
minna.witting@eventas.fi

NERISTAN
www.neristan.fi
Kokkolan liikekeskustan tuntumassa on yksi
maamme laajimpia historiallisia puukaupunkikokonaisuuksia. Asemakaava on 1650-luvulta. Se
kattaa 12 korttelia, joissa on satoja puutaloja ja piharakennuksia. Hae Kokkolan Matkailusta ilmainen
esite ja tutustu Kokkolan historiaan! Kävelyreitti
on n. 3,5 km pitkä, joten kahvikin maistuu jossakin
reitin varrella olevalla kahvilassa. Tai osallistu opastetuille kierroksille Neristanissa oppaan johdolla.

Kokkolan kaupungintalo
Kauppatori 5
Kokkola, Suomi
Puhelin +358 (0) 40 806 50 75
tourism@kokkola.fi
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TANKAR
www.kokkola.fi/tankar
Tankar on eräs Kokkolan suosituimpia matkailukohteita ja matkailullisesti yksi Suomen merkittävimpiä majakkasaaria.Tankarin majakkasaari sijaitsee eteläisellä Perämerellä Kokkolan ulkosaaristossa, noin 15 km luoteeseen Kokkolan satamasta.
Saaren värikäs historia ja toiminta ovat luoneet
pohjan myös monelle mielenkiintoiselle nähtävyydelle. Saaristoristeilyt Tankarin majakkasaarelle ja
saaristossa voit tehdä mukavasti m/s Jennyllä, joka
liikennöi aikataulun mukaisesti läpi koko kesän.

Kokkolan kaupungintalo
Kauppatori 5
Kokkola, Suomi
Puhelin +358 (0) 40 806 50 75
tourism@kokkola.fi

JUKKOLANMÄEN
NAVETANVINT TI
www.navetanvintti.com
Tunnelmallinen vanhaan navettaan rakennettu
juhlatila keskellä kaunista maalaismaisemaa Pohjanmaan rannikolla Lohtajalla. Rento ja mielenkiintoinen miljöö kokoontua yhteen ja nauttia maukkaasta lähiruoasta ja rustiikkisesta tunnelmasta.
Vuokraamme tiloja esimerkiksi häihin, syntymäpäiväjuhliin, yritystapahtumiin ja ryhmille ympäri
vuoden. Kesäkahvilamme palvelee sunnuntaisin.
Navetan Naiset Ay
Jukkolanmäentie 27
Lohtaja, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 46 37 31
eveliina.jukkola@gmail.com

33

ÖJA
www.cafebryggan.fi
Maankohoamisen muotoilema kylä, yhteenkuuluvuutta vaalivat paikallisasukkaat, yhteistyötä ja
kehitystä. Kylä, jonka juuret ovat rantakivien välissä
ja tulevaisuuden tuulet purjeissa. Elä kuin öjalainen
– elämää parhaimmillaan! Öja tarjoaa kävijöilleen
ainutlaatuisen saaristolaisympäristön aktiviteetteineen ja luontoelämyksineen koko perheelle. Suolaiset merivesikylvyt, rauhallinen luonto ja lähiruoka
ovat aina lähellä.
Öjan Kalastajakylä
Öjantie 454
Öja, Suomi
Puhelin +358 (0) 50 337 75 22
info@cafebryggan.fi
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KOE KRISTIINANKAUPUNKI
Kristiinankaupunki, Suomen ainoa
Cittaslow kaupunki, on oiva slow-travel puutaloidylli. Kaupungin kompakti koko saa jo pelkällä olemassaolollaan kävijänsä hidastamaan tahtia.
Kaupungissa on mukava liikkua, ja
tarjolla olevat historialliset kävelykierrokset sekä lapsille suunnattu
Laivahiiri Lassin kierrosmateriaali
sopivat hyvin slow-matkailijalle.
Luonnossa hiljentyminen, meri ja
sauna muodostavat slow-matkailullisen täsmäyhdistelmän. Yöpymispaikat, kuten Paakarintupa ja hotelli

Krepelin kaupungin keskustassa,
sekä maatilamatkailijan ykkösvalinta,
Wanhatupa, luovat slow-matkailijalle
täydellisen kokemuksen.
Cittaslow tarkoittaa meille
lähiruokaa, kestävää elämäntapaa,
viihtyvyyden parantamista, mahdollisuutta aistia ja kokea aitoa paikallista perintöä sekä elämänlaadun
rikkautta. Kaikkea tätä Kristiinankaupunki tarjoaa sinulle.

www.visitkristinestad.fi

35

CRAZY CAT
www.crazycat.fi
Crazy Cat aloitti toimintansa 1993 ja toimi silloin
pubina sekä pizzeriana. 1996 muutimme Corner-taloon ja ravintolasta tuli lounas-, à la carte- ja
pizzaravintola. Meillä on laaja osaaminen viineistä.
2015 muutimme Alatorille, missä lounas-, à la
carte- ja pizzatarjoilu jatkuu. Tällä hetkellä laajennamme tiloja: tulossa on viinikellari ja kabinetti.
Tervetuloa!

Restaurang Crazy Cat
Salutorget 1
Kristiinankaupunki, Suomi
Puhelin +358 (0) 6 221 31 00
Crazycat@crazycat.fi

JUNGMAN
www.jungman.fi
Jungman – merellistä tunnelmaa kaupungin sydämessä! Lähiseudun tuotteet ja luonnon antimet
ovat kunniapaikalla sekä buffet-lounaassamme
että à la carte -menyyssämme. Jungman-takuun
mukaisesti omassa keittiössämme alusta loppuun
asti käsityönä valmistetun annoksen voit kesällä nauttia aurinkoisella terassillamme meren
äärellä. Jungmanin ainutlaatuiset puitteet ja upeat
näkymät on pakko kokea! Tervetuloa!

Jungman Restaurant Café Bar
Merikatu 8
Kristiinankaupunki, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 23 43 89
jungman@jungman.fi
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HOTEL KREPELIN
www.krepelin.fi
Hotelli Krepelin on aidossa 1800-luvun merikauppiaan pihapiirissä sijaitseva hirsirakenteinen
huoneistohotelli. Vuonna 2002 perusparannetuissa
yhdeksässä huoneistossamme on tilaa niin yksin
matkaaville kuin isoille perheillekin. Jokaisessa huoneistossa makuuhuone Hotelli Krepelinin omilla
lakanoilla, kylpyhuone sekä keittiö kaikkine kodinkoneineen. Olemme kivenheiton päässä torilta
idyllisen Kristiinankaupungin puutalokeskustassa,
joten useimpiin nähtävyyksiin on vain kävelymatka!

Hotell Krepelin
Itäinen Pitkäkatu 47
Kristiinankaupunki, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 98 79 78
varaukset@krepelin.fi

37

VINKEL
www.vinkel.fi
Kristiinankaupunki tunnetaan kapeista kaduistaan,
puutalomiljööstä, kiirettömästä tunnelmasta, meren tuoksusta ja ihmisistä, jotka tervehtivät toisiaan
kadulla. Majoituspalvelumme Vinkel Guesthouse
on slow-matkailijan unelma, jossa pääset nauttimaan aidosta pikkukaupungin hengestä vanhan
kapteenintalon pihapiirissä. Olemme kunnostaneet
talon rakkaudella ja kierrätyshenkeä kunnioittaen
mukavuuksista kuitenkaan tinkimättä. Jätä kiire
taaksesi, vedä villasukat jalkaan ja nauti rauhasta.

Vinkel Guesthouse
Hållfastinkatu 8
Kristiinankaupunki, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 96 35 48
milla.monola@vinkel.fi

WANHA TUPA
www.wanhatupa.fi
Vanha v. 1821 rakennettu pohjalaistalo on kunnostettu rakkaudella ja taidolla majoituspaikaksi.
Tule kaksin tai perheen kanssa, ryhmässä tai koko
suvun voimin nauttimaan tunnelmasta ja maaseudun rauhasta. Talo pihapiireineen sopii myös
erinomaisesti tilaisuuksien järjestämiseen. Wanha
Tupa tarjoaa lomalaiselle hienon yhdistelmän:
rauhaa maatilalla, idyllisen merenrantakaupungin
tunnelman sekä meren. Tarjoamme myös perinteisen puusaunan sekä kesäkeittiön.

Wanha Tupa
Lillsundintie 39
Lapväärtti, Suomi
Puhelin +358 (0) 40 566 64 89
marjo@wanhatupa.fi
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KOE ETELÄ-POHJANMAA
Tervetuloa tutustumaan Etelä-Pohjanmaan lakeuksiin! Alue on tunnettu
ainutlaatuisesta luonnostaan, tapahtumistaan, aktiviteeteistaan ja kulttuuristaan, mm. Alvar Aallon suunnittelemista rakennuksista. Meillä on muutamia
Suomen suosituimpia perhekohteita
kuten PandaZoo ja Powerpark –
maamme ykköshuvipuisto.
Alueemme isännöi joka vuosi

lukuisia konferensseja ja tapahtumia,
joita ainutlaatuiset kulttuuri- ja musiikkielämykset täydentävät. Jokavuotiset
Tangomarkkinat keräävät tuhansia
tangokärpäsen puraisemia tanssimaan tangoa kaduille ja nauttimaan
pitkien, valoisten kesäöiden tunnelmasta.
www.epmatkailu.fi
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ÄHTÄRI ZOO
www.ahtarizoo.fi
Ähtäri Zoo on Suomen vanhin luonnonmukainen
eläinpuisto, ja kansainvälinen eläinsuojelutyö on
tärkeä osa puiston toimintaa. Snowpanda Housessa näet jättiläispandat ja herkuttelet Snowpanda
Deli & Cafessa, ja puistossa näet lumileopardit,
karhut ja suloiset pikkupandat. Farmilla pääset
silittelemään kotoisia eläimiä. Hotelli Mesikämmen ja Ähtäri Zoo Camping -leirintäalue sijaitsevat
aivan läheisyydessä.

Ähtäri Zoo
Karhunkierros 150
Ähtäri, Suomi
Puhelin +358 (0) 30 621 50
info@ahtarizoo.fi
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HOTEL KIVITIPPU
www.kivitippu.fi
Hotelli Kivitippu on Euroopan suurimman
kraatterijärven, Lappajärven, rannalla. Sininen
järvimaisema saarineen, puhdas luonto, ja hotellin
mukavuudet takaavat upean ympäristön rennolle
loman vietolle. Majoitu meillä ja pelaa yhdellä
Suomen kauneimmista golfkentistä. Kesäaikaan
nautit sinisestä järvimaisemasta uimalla nousemalla pienristeilijään tai lähtemällä oppaan johdolla
kalastusretkelle. Tule ja nauti!

Hotelli Kivitippu
Nyläläntie 137
Lappajärvi, Suomi
Puhelin +358 (0) 6 561 50 00
myynti@kivitippu.fi

HOTELL ALMA
www.hotelalma.fi
Vanhaan Rautatieläisten taloon restauroitu Hotelli-Ravintola Alma tarjoaa tyylikkään ja tunnelmallisen majoitusvaihtoehdon aivan matkakeskuksen
naapurista. Hotellin uusimmat ja persoonallisimmat huoneet löytyvät päärakennuksen takaa,
1920-luvulla rakennetusta VR:n höyryvetureiden
vesitornista. Viihtyisät kokoustilat ja laadukas ravintola täydentävät Alman palveluvalikoiman.

Hotelli-Ravintola Alma
Ruukintie 4
Seinäjoki, Suomi
Puhelin +358 (0)6 421 52 00
alma@hotelalma.fi
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POWERPARK
www.powerpark.fi
Yli 160 hehtaaria ikärajatonta riemua, vauhtia,
elämyksiä ja aktiviteetteja Pohjanmaan Alahärmässä. Hauskanpidon sydän on mielikuvituksellinen
huvipuisto, jossa on eniten laitteita Suomessa
taaperoista täysikasvuisille. PowerPark on huvin
Suomen mestari jo monta vuotta peräkkäin.
Taloustutkimuksen tutkimuksessa vuonna 2017,
2016, 2015, 2014, 2013 ja 2010 asiakkaat valitsivat PowerParkin parhaaksi vapaa-ajankeskukseksi
Suomessa.

PowerPark
Puistotie 3
Härmä , Suomi
Puhelin +358 (0) 10 347 76 00
info@powerpark.fi

BOTNIARING
www.botniaring.fi
Miltä kuulostaisi koeajo aidolla kilpa-autolla,
kartingkilpailut kaveriporukan kesken tai rymistely
maastossa armeijakalustolla? Botniaringin alueelta
löydät Suomen pisimmän ja nopeavauhtisimman
moottoriradan, sekä monia vauhdikkaita aktiviteetteja. Tule seuraamaan ratakilpailuja tai hyppää itse
ratin taakse – valinta on sinun! Nauti vauhdikkaan
päivän päätteeksi lämpöisistä löylyistä radan varrella sijaitsevan hirsihuvilan saunan lauteilla.

Botniaring
Kauhajoentie 688
Jurva, Suomi
Puhelin +358 (0) 400 66 19 94
visitbotniaring@botniaring.fi
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Hankkeessa Destination Kvarken autetaan matkailuelinkeinon parissa toimivia
vientikelpoisia pk-yrityksiä saavuttamaan
uusia, yrityksen kasvuun johtavia ja sen
kilpailukykyä parantavia markkinoita.
Tavoitteena on lisätä kävijämääriä seuraavien matkailuorganisaatioiden toimialueilla: Visit Vaasa, Visit Umeå, Höga Kusten,
Etelä-Pohjanmaan Matkailu, Visit Kokkola,
Visit Pietarsaaren seutu sekä Visit Kristiinankaupunki.

Tavoitteena on laatia yhteisiä tehokkaamman markkinointityön malleja ja siten
lisätäkohteemme ohjelmatarjontaansa
sisällyttävien matkanjärjestäjien määrää.
Haluamme myös herättää median kiinnostus
matkakohteita kohtaan näkyvyyden lisäämiseksi. Hankkeessa painotetaan lisäksi
voimakkaasti alueen matkailualan digitalisaatiota, tutkimusta ja kehittämistä.
kvarken.org/kvarkendestinations

Financiers: The European Regional Development Fund via the Botnia-Atlantica INTERREG programme, R
 egional Council of
Ostrobothnia, Västerbotten County Council, Västernorrland County Council, Umeå municipality, Kvarken Council, Vaasa Region
Development Company (VASEK), Hanken School of Economics, County Administrative Board of Västernorrland, Höga Kusten
Destinationsutveckling AB, City of Vaasa/Vaasa Region Tourism Ltd. Visit Vaasa, NLC Ferry Ab Oy, South Ostrobothnia Tourist
Service Ltd., Kokkola Tourism Ltd., Jakobstad Region Development Company Concordia Ltd., Kristinestads Näringslivscentral Ab

