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Kiehtova
Kotkan-Haminan seutu
ryhmille
PYHTÄÄ | KOTKA | HAMINA | VIROLAHTI | MIEHIKKÄLÄ

Tervetuloa

Kotkan-Haminan seudulle!
Kotkan-Haminan seutu sijaitsee Itäisen Suomenlahden rannikolla, vain reilun tunnin ajomatkan
päässä pääkaupunkiseudulta. Olemme koonneet
tähän esitteeseen teille helposti ostettavia ohjelmapaketteja alueen parhaisiin matkakohteisiin.
Esitteestämme löytyy Kotkan, Haminan,
Pyhtään, Miehikkälän ja Virolahden matkavinkkejä.
Voitte valita niistä mieluisan tai pyytää meitä
räätälöimään ryhmällenne sopivan kokonaisuuden.

Kaikki joukolla viihtymään!
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Itäisen Suomenlahden kansallispuisto

Tutustu heti!
Kotka s. 4–9
Merikeskus Vellamo, Langinkoski,
Maretarium, Puistosta puistoon,
Karhulan Jokipuisto, Varissaari
Hamina s. 10–11
Linnoituskaupunki ja ympyräkatuja
Pyhtää s. 12–13
Sirius Sport Resort, Kesäpäivä Kaunissaaressa
Miehikkälä s. 14
Salpalinjan kiven tarina
Virolahti s. 15
Hovielämää ja sodan kaikuja
Alvar Aallon jalanjäljillä Sunilassa
Kotkan matkailuoppaat
Haminan matkailuoppaat
Kaksi päivää kaakossa, Hamina–Kotka
Tammion kalastajakylä, Hamina
Melontaretki jättikanootilla, Kotka
Kauas pilvet karkaavat -teatteripaketti
Ryhmämatkaehdot
Hamina Tattoo
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Merikeskus Vellamo
Kotka
Merikeskus Vellamo on ainutlaatuinen
kohtaamispaikka, jonka aaltoa muistuttavassa
rakennuksessa toimivat Suomen merimuseo ja
Kymenlaakson museo. Retki sisältää tutustumisen
molempiin museoihin, ruokailun Vellamon Laakonkiravintolassa ja opastetun kaupunkikierroksen sekä
kahvit merellisissä maisemissa. Museokauppa
Plootusta löytyy ihastuttavia tuliaisia kotiin
vietäväksi.

Olet tervetullut
tarinoiden
kotisatamaan!

Ajankohta
Kesto		
Hinta 		
Sisältää
		

ympäri vuoden
4,5 tuntia
48 €/hlö, kun 20–35 hlöä
41 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus 1,5 tuntia, ruokailu, kahvit ja
pääsymaksu
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Langinkoski
Kotka
Langinkosken keisarillisella kalatusmajalla
tavataan keisaripari: keisari ja keisarinna
ottavat vieraansa vastaan kalastusmajalla.
Ruokailun jälkeen vieraillaan Kotkan
vanhimmassa rakennuksessa Pyhän Nikolaoksen
ortodoksisessa kirkossa. Kierroksen päätteeksi
nautitaan leivoskahvit.

Tutustu
Langinkosken
luonnonsuojelualueeseen.

Ajankohta
Kesto		
Hinta
Sisältää
		
		

touko-syyskuu
4,5 tuntia
53 €/hlö, kun 20–35 hlöä
42 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus, sisäänpääsymaksu,
kohteiden esittelyt, roolioppaat,
ruokailu ja kahvit
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Maretarium
Kotka
Maretarium – suomalaisten kalojen akvaariotalo,
jossa voi tehdä kalamatkan Lapin tunturipuroista
Suomenlahden merialueelle. Eri kalalajeja on yli
60. Kalojen lisäksi altaissa on Suomen rapulajit.
Meriteatterissa kuullaan viimeisimmät kalauutiset.
Ruokailu on keskustan ravintolassa ja nähtävyyksiin
tutustutaan opastetulla kaupunkikierroksella.
Päivän päätteeksi on iltapäiväkahvit.

Yhdistä retkeen
risteily Sapokasta
Kantasatamaan ja
tutustu Merikeskus
Vellamoon!

Ajankohta
Kesto 		
Hinta 		
Sisältää
		

ympäri vuoden
4 tuntia
54 €/hlö, kun 20–35 hlöä
48 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus 1,5 tuntia, ruokailu,
pullakahvit ja pääsymaksu
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Puistosta puistoon
Kotka
Kotkassa on hurmaavia puistoja. Tunnetuin
niistä on Suomen palkituin Sapokan Vesipuisto.
Kaunis ja harmoninen Sibeliuksen puisto on aivan
Kotkan keskustassa. Sen vierellä voi ihastella
Veistospromenadiin sijoitettuja veistoksia.
Yrtti- ja rohdoskasvien puutarha on sijoitettu pieneen
linnoitusrakenteeseen. Katariinan Meripuistossa
voidaan nauttia luonnon helmassa merellisestä
tunnelmasta.

Tilaa
puistokierrokselle
piknik!

Ajankohta
Kesto		
Hinta		
Sisältää

touko–elokuu
5 tuntia
39 €/hlö, kun 20–35 hlöä
37 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus 5 tuntia, ruokailu ja kahvit
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Jokipuistoon risteillen
Kotka
Kotkan Sapokasta risteillään Karhulan Jokipuistoon,
joka sijaitsee Kymijoen Korkeakosken haaran
eteläpäässä. Menomatkan aikana nautitaan
aamukahvit. Oppaiden kanssa tutustutaan
uusimpaan teemapuistoon. Puiston komeat
graniittimuurit, lummelammet ja näyttävät
istutukset muodostavat hienon kokonaisuuden.
Retkipäivän päätteeksi ruokailu teemaan sopivassa
paikassa.

Tutustu samalla
Alvar Aallon
arkkitehtuuriin
Karhulassa.

Ajankohta
Kesto		
Hinta		
Sisältää

touko–elokuu
4 tuntia
58 €/hlö, kun 25–35 hlöä
56 €/hlö, kun yli 35 hlöä
risteily, opastus 3 tuntia, ruokailu ja kahvit
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Varissaari
Kotka
Varissaari on yksi Kotkan edustan vanhoista
linnoitussaarista, vain 10 minuutin merimatkan
päässä Sapokasta. Saarella on kesäravintola,
jonka ikkunoista avautuu mahtavat näkymät
Ruotsinsalmen v. 1789-90 meritaistelujen
vesialueille. Opastetulla saarikierroksella kierretään
vanhat vallit ja kivijalat, jotka muistuttavat ajasta yli
200 vuotta sitten. Ruokailu Varissaaren ravintolassa.

Lähde mukaan
historialliselle
matkalle!

Ajankohta
Kesto 		
Hinta		
		
Sisältää
		
		

touko-elokuu
4 tuntia
41 € / hlö, kun 20–35 hlöä
43 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus 2 tuntia, lohikeitto ruokailu ja
kahvit sekä meno-paluu reittiliput
Sapokka-Varissaari-Sapokka
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Linnoituskaupunki
Hamina
Bastionikierroksella käydään bastioniholvissa.
Tutustutaan uloimpaan osaan Haminan
linnoituksen puolustusta – nuolilinnakkeeseen,
jossa käydään sisällä. Kierroksella selviää myös,
mikä on kavaljeerivalli. Lounaan jälkeen risteillään
meren laineilla Haminassa sekä tutustutaan
Haminan edustan merialueeseen sekä sataman
monipuoliseen toimintaan.

Selvitä
kavaljeerivallin
salaisuus!

Ajankohta
Kesto		
Hinta		
Sisältää
		

touko-syyskuu
5 tuntia
41 €/hlö, kun 30–40 hlöä
39 €/hlö, kun yli 40 hlöä
opastus, kohteiden esittelyt,
2 tunnin meriristeily ja ruokailu
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Ympyräkatuja ja
Kauppiaantalomuseo
Hamina
Aamukahvien jälkeen lähdetään kävelykierrokselle.
Tutustutaan 200 vuoden takaiseen Haminaan,
jolloin Hamina kuului tsaarien Venäjään. Kierroksen
yhteydessä vieraillaan Kauppiaantalomuseossa,
jossa kuullaan rouvien juoruilua ja tutustutaan
suomalais-venäläiseen kauppiasperinteeseen
sekä käsityöläisten tiloihin.

t ilmakuvasta

räkadu
Kurkkaa ympy

s. 19!

Tutustu
Haminan
historiaan!

Ajankohta
Kesto		
Hinta		
Sisältää
		
		

touko-syyskuu
4 tuntia
47 €/hlö, kun 20–35 hlöä
35 €/hlö, kun yli 35 hlöä
rooliopastus, draama ja
Kauppiaantalomuseon pääsymaksu, 		
ruokailu ja kahvit
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Sirius Sport Resort Surf & Fly
Pyhtää
Sirius toteuttaa ihmisen ikiaikaisen unelman
lentämisestä – hauskasti ja turvallisesti.
Lentämisen lisäksi Siriuksessa puhaltavat aina
suotuisat surffituulet, niin aloittelijalle kuin
konkarillekin. Sirius on elämyksiä, yhdessäoloa
ja nautiskelua

Elämyspäivä
tuulitunnelissa
- kokous, jota
osallistujat eivät
ikinä unohda!

Surf & Fly –paketissa ryhmä voidaan jakaa kahtia ja järjestää
aktiviteetit yhtä aikaa, jos kaikki eivät halua osallistua
molempiin aktiviteetteihin.
Ajankohta
Kesto 		
Hinta 		
Sisältää
		
		
		

ympäri vuoden
1 päivä
176 € / henkilö, min. 12 hlöä
aamukahvi, lounas, surf-altaan vuokra yksityis
käyttöön, leijuntaputken yksityisvuokra: turva
koulutus, välinevuokra, ohjaajien palvelut,
lento näytös ja video lentosuorituksesta.
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Kesäpäivä Kaunissaaressa
Pyhtää
Kaunissaaren idyllisessä kalastajakylässä on säilynyt aito saaristolaistunnelma. Kotkan Sapokasta
lähtevän tunnin merimatkan aikana opas kertoo
Itäisen Suomenlahden saarista. Saaren kujilla
kierreltäessä opas kertoo saaren elämästä. Maukas
lohikeitto nautitaan ravintola Kaunissaaren Majalla.
Risteily päättyy Kotkaan, Sapokan laituriin.

fi/nae-ja-koe
otkahamina.
e: www.visitk liikenne-2017
ill
ar
sa
a
ila
Se
aristo
/aktiviteetit/sa

Ajankohta
Kesto
Hinta		
Sisältää
		

touko–lokakuu
5,5 tuntia
85 €/hlö, kun 25–35 hlöä
80 €/hlö, kun yli 35 hlöä
tilausajoristeily, pullakahvit,
kohteiden esittelyt ja ruokailu
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Historiaa metsän siimeksessä
Miehikkälä
Miehikkälän Salpalinja-museo on Suomen itärajalle
vuosina 1940–1944 rakennetun puolustuslinjan –
Salpalinjan – rakennushistoriaa esittelevä museo.
Salpalinjasta kertova lyhytelokuva, sisänäyttelyt ja
opastettu tutustuminen autenttisiin linnoitteisiin
ulkomuseoalueella tarjoavat kävijöille unohtumattoman elämyksen. Opastetun kierroksen päätteeksi
nautitaan herkullinen keittolounas museon ravintolassa. Museorakennus on esteetön ja ulkomuseoalueeseen voi tutustua myös sisätiloissa kuvaesityksen
kautta.

Retkeilyreitillä
tutustut alueen
vaikuttavaan
luontoon ja
historiaan.

Ajankohta
Kesto		
Hinta 		
Sisältää

touko–syyskuu
2,5 tuntia
22€/hlö (museon aukioloaikoina)
opastus, sisäänpääsymaksu ja ruokailu
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Hovielämää ja sodan kaikuja
Virolahti
Opastetun kierroksen ja Hovin salissa nautitun
lounaan jälkeen matkataan Virolahden Bunkkerimuseoon, joka esittelee Salpalinjaa, sodanaikaista
itärajan suojaksi rakennettua puolustusasemaa.
Virolahden rannikolta alkava linnoitteiden ketju
jatkuu aina Jäämerelle asti. Bunkkerimuseon maastossa näet ja koet, miten yhdyshaudat kätkeytyvät
metsän siimekseen: sammalten alta häämöttävä
kivieste tai mäki, jolla seisot, onkin valtava teräsbetonikorsu! Voit myös viipyä yön yli ja majoittua
idyllisessä kartanomiljöössä Harjun Hovissa.

Viivy yön yli ja
majoitu Harjun
Hovissa!

Ajankohta
Kesto
Hinta		
		
Sisältää
		

touko–syyskuu
4 tuntia
39 €/hlö, kun 10–30 hlöä
majoitus 40 €/hlö/yö Harjun Hovissa
opastus, sisäänpääsymaksu,
ruokailun ja kahvit
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Alvar Aallon jalanjäljillä Sunilassa
Kotka
Sunilan kaupunginosa on Aallon suunnittelema laaja
yhtenäinen tehdas- ja asunalue. Juurela, Runkola,
Kantola ja muut alueen rakennukset edustavat edelleen Aallon ympäristön kulttuuriarvoja 1930-luvulta.
Lounaalta matka jatkuu oppaan kanssa Jokipuistoon.
Kaarisiltoineen ja lummelampineen puisto on helmi
Kymijoen rannalla.

Komeaa
arkkitehtuuria,
kauniita puistoja!

Ajankohta
Kesto		
Hinta 		
		
Sisältää

touko-lokakuu
4 tuntia
27 €/hlö, kun 25–35 hlöä
25 €/hlö, kun yli 35 hlöä
opastus 4 tuntia, ruokailu ja kahvit
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Kotkan matkailuoppaat
Kotka
Kaikki suomalaiset tietävät Kotkan, mutta harvempi todella
tuntee kaupunkia. Kaupungin kiehtovat vaiheet ovat tehneet
sitä tunnetuksi vuosikymmenien saatossa: Kotkan Ruusu,
satama, Junnun musiikki, upea saaristo ja palkitut puistot
assosioituvat monen mielessä Kotkaan. Haluatko tavata
Kotkan Ruusun satamakapakka Kairossa? Vai lähdetäänkö
Keisarilliseen kalastusmajaan Langinkoskelle, jossa meitä
odottaa Venäjän keisari Aleksanteri III ja keisarinna Maria
Feodorovna. Kuulemme tarinoita Keisariajan kesänvietosta.
Kaupunkikierroksille oppaan voi valita Kotkassa, Pyhtäällä
ja Haminassa sekä alueoppaan myös Kymenlaaksoon ja Kuninkaantielle. Opastus voidaan toteuttaa bussissa, veneessä,
kävellen tai ehdottamassanne kulkuneuvossa. Opastuskielet
Kotkan seudulla ovat suomi, ruotsi, englanti, venäjä, saksa,
espanja ja kiina.

Tervetuloa
opastetulle
kierrokselle!

Varaukset
		
		
		

Matkatoimisto Kymenmatkat
kotka@kymenmatkat.fi
p. 05 211 1600
www.kymenmatkat.fi
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Haminan seudun oppaat
Hamina
Haminan poikkeuksellinen asemakaava ja tähtilinnoitus viehättivät eurooppalaisia matkailijoita jo 1700-luvulla. Tämä
Suomen vanhin varuskuntakaupunki houkuttelee yhä väkeä
idyllisille ympyräkaduilleen. Opastuskierrosten valikoimasta
löytynee jokaiselle jotakin - oppaan matkassa voit siirtyä
ajassa taaksepäin 1800-luvulle, tutustua alueen omaleimaiseen luontoon tai vierailla vaikkapa Salpalinjalla.
Uutta ovat historian henkilöt, jotka kutsuvat tutustumaan
elämäänsä Haminassa ja Kotkassa. Opastuskieliä on
tarjolla peräti kymmenen: suomi, ruotsi,englanti,
venäjä, saksa, espanja, ranska, italia, romania ja japani.

Tervetuloa
Haminaan
opastetulle
kierrokselle!

Varaukset
		
		
		

Matkatoimisto Kymenmatkat
kotka@kymenmatkat.fi
p. 05 211 1600
www.kymenmatkat.fi
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Hamina–Kotka
Kaksi päivää kaakossa
Haminan kierroksella kuljetaan ympyräkatuja,
tutustutaan Haminan linnoitukseen ja vanhan
keskustan arkkitehtuuriin. Vieraillaan Haminan
kaupunginmuseossa. Yöpyminen Sokos Hotel
Seurahuoneella Kotkassa. Vieraillaan Pyhän
Nikolaoksen ortodoksisessa kirkossa ja lounaan
jälkeen tavataan Langinkosken keisarillisella
kalastusmajalla keisarinna tai itse keisari.

Ympyröiden
ytimessä.
Ajankohta
Kesto		
Hinta		
Sisältää
		
		
		
		
Varaus		

kevät–kesä–syksy
2 päivää/1 yö
110 € /hlö, kun 25–35 hlöä
104 €/hlö, kun yli 35 hlöä
1 yön majoitus Kotkassa Sokos hotelli
Seurahuoneella, 2 hh, aamiainen, lounas
Haminassa, opastus ja sis. pääsymaksut 		
Haminassa ja Kotkassa, lounas Kotkassa ja
rooliopas Langinkoskella.
Matkatoimisto Kymenmatkat Oy, ks. s.23
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Tammion kalastajakylä
Hamina
Tammion saari ja kalastajakylä Haminassa on itäisen
Suomenlahden parhaiten säilynyt vanha kalastajakylä. Ranta-aittojen ja sireenikujien miljöössä
aistii vuosisatojen saaristolaiselämän. Saari lumoaa
kauneudellaan ja saaren asukkaat ystävällisyydellään.
Vanhassa kalamajassa Tammion saaressa sijaitsee
saariston elämää esittelevä museo. Menomatkalla
nautitaan lounas aluksella.

Tutustu
lumoavaan
kalastajakylään!

Ajankohta
Kesto		
Hinta
Sisältää
Varaus		

touko-lokakuu
4,5 tuntia
56 €/hlö, kun min 25 hlöä
tilausajoristeily, ruokailu, reittiselostus
Matkatoimisto Kymenmatkat Oy, ks. s.23
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Rentouttava risteily ja
Kultaan Loimulohta
Kotka
Tule kokemaan kanssamme Kymijoen virtaavan
veden lumo. Nautit koskemattomasta luonnosta ja
erämaamaisemista. Tässä risteilyllä koet Kymijoen
aidoimmillaan! Rauhan ja hiljaisuuden. Jokeen
kurkottavat puunrungot ja idylliset rannat. Mieltä
rauhoittavan jokiosuuden jälkeen rantaudumme
Kultaan Koskitilalla ja nautimme eräkokkimme tulilla
valmistaman herkullisen aterian, Kultaan loimulohta
lisukkeineen. Jälkiruoaksi porautetaan vielä
nokipannukahvit. Nautimme aterian ulkona tulilla tai
huonon sään sattuessa lämpimässä tuvassa

Koe Kymijoki
kauneimmillaan!

Ajankohta
Kesto		
		
Hinta
Sisältää
Varaus		

toukokuu-syyskuu
3 tuntia riippuen ryhmän
henkilömäärästä
60 €/hlö, ryhmän koko 6–50 henkilöä
risteily, ruokailu ja nokipannukahvit
Matkatoimisto Kymenmatkat Oy, ks. s.23
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Kauas pilvet karkaavat
teatteripaketti 2 päivää
Opastettu kaupunkikierros. Ruokailu ja majoitus
Kotkassa. Kotkan kaupunginteatterissa nähdään
musiikkinäytelmä Kauas pilvet karkaavat.

Esitysajat: kotkanteatteri.fi

Ajankohta
		
Kesto		
Hinta		
Sisältää
		
		
		
		

Liput: 05 234 4199, 040 525 4669

tiketti.fi

09.09.2017 alkaen, teatteriohjelmiston
mukaan
2 päivää
135 €/hlö
Yhden yön majoitus Kotkassa Sokos
hotelli Seurahuoneella, kahden hengen
huoneissa aamiaisella, opastus kaupunkikierroksella, päivällinen, teatteriliput,
väliaika kahvit. Ryhmä min. 30 hlöä
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RYHMÄMATKAEHDOT
Retkihinnat sisältävät oppaan palvelut suomen kielellä, retken
kuvauksessa mainitun ohjelman sisäänpääsymaksuineen,
lounaan ja kahvin arkipäivänä toteutettuna.
Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Valmiiden ohjelmien hintoihin ei sisälly kuljetusta.
Kuljettaja ja ryhmänjohtaja ilmaiseksi. Matkan peruuntuessa noudatetaan YLEISIÄ VALMISMATKAEHTOJA seuraavin
tarkennuksin:
Peruutettaessa matka:
• 7–2 vrk ennen 50 % matkan kokonaishinnasta/paikka
• 1–0 vrk ennen ja mikäli peruutuksesta ei ilmoiteta
100 % matkan kokonaishinnasta/paikka
• Matkapaketti laskutetaan etukäteen
(palvelumaksu 10 eur/lasku)
• Matkanjärjestäjällä on oikeus ohjelman vähäisiin 			
muutoksiin
• Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin
force majeure-tapauksissa tai muista
matkanjärjestäjästä johtumattomista seikoista
(mm. äkilliset hinnannousut)
Kymenmatkat Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista
eikä matkustajien omaisuutta kohdanneista vahingoista.

OPASTUKSET
Kauttamme voit varata opastuksen esimerkiksi Langinkoskelle, Salpalinjalle, saaristoon tai kaupunkikierrokselle. Menneistä vuosista voi kuulla myös roolioppaidemme, keisariparin,
kahvimuijan tai vaikkapa Kotkan Ruusun johdattamana. Katso
lisää opastuksista Kymenmatkojen nettisivuilta.
Matkatoimisto Kymenmatkat Oy
Karhulantie 32–34, 48600 Kotka
puh. 05 211 1600
kotka@kymenmatkat.fi
www.kymenmatkat.fi

Julkaisija: Cursor 2017 | Taitto: Nitroid | Paino: Kopioniini
Tiedot on koottu heinäkuussa 2017, muutokset mahdollisia.

23

Kansainvälinen
sotilasmusiikkifestivaali
Hamina Tattoo 30.7.-4.8.2018
TATTOSSA OLLAAN
KOKO PÄIVÄ!

RYHMÄLIPUNMYYNTI
ALKAA 3.10.2017!
p. 040 199 1426
tattoo@hamina.fi

WWW.HAMINATATTOO.FI

Kotkan-Haminan seudun matkailu
p. 040 135 6588
info@kotkahamina.fi
www.visitkotkahamina.fi

@visitkotkahamina

www.facebook.com/visitkotkahamina

#visitkotkahamina @visitkotkahamina
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