Tervetuloa tarinaamme
Raahen seutu sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Perämeren rannalla. Meri ja joet
ympärillämme ovat muokanneet meidät tällaisiksi kuin olemme, eläen niistä ja niiden
äärellä, vesiä pitkin kulkien. Tunne hellä ja toisinaan periksantamaton merituuli kasvoillasi
ja kuule sen humina sisämaan petäjien latvoissa. Olet lämpimästi tervetullut!
Olemme erityisen ylpeitä mutkattomasta elämäntavastamme. Se on suloinen keitos monien
asioiden parhaimpia puolia: pulppuava kaupunkimaisuus ja maaseudun rauha, teollisuuden
perimä ja vastuullisuus, huippuunsa hiottu tuottavuus ja hiljaisuus, pimeä ja valo, syrjäisyys
ja helppo saavutettavuus. Koemme että puhdas luonto on meidän kaikkien vastuulla ja
sellaisena aiomme sen pitää, puhtaana ja saavutettavana, myös sinun nauttia.
Ota meidät oppaaksesi niihin asioihin ja paikkoihin jotka tekevät meidät onnellisiksi. Wanha
Raahe, sielukas 1800-luvulta purjelaivojen ajalta säilynyt vanha puukaupunki. Vuoden
retkeilykohde 2016 palkinnolla huomioitu ainutlaatuinen Raahen saaristo. Seudun runsaat
mahdollisuudet kokea paikallista historiaa ja kulttuuria,
merellisen historian tuomaa ja inspiroimaa taidetta
aikojen takaa ja tältä päivältä. Tämä ja paljon muuta
maustettuna runsaalla ja omaperäisellä tapahtumatarjonnalla.

Läheltä ja kaukaa
Raahen satama 5 min
Juna-asema 30 min
Oulu 1 h
Helsinki 2 h
Tukholma, SW 2 h 20 min
Moskova, RU 4 h 30 min
Berlin, DE 4 h 35 min

Vihreämmin
Oulu junalla 1 h
Helsinki junalla 5 h 50 min
Rovaniemi junalla 3 h 40 min
Pietari, RU junalla 10 h 40 min
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BONGAA
HYLKEET
JA
MERIKOTKAT

KOE RAAHEN SAARISTO
JA MERILUONTO RÖYSSYRETKELLÄ
Tunne meren, jään ja tuulen voima keskellä luonnonihmettä ja Raahen
saaristoa, jonka luonnon on maankohoaminen ja varhaiset elinkeinot
muokanneet ainutlaatuiseksi. Reki- tai meriretki vie sinut Perämeren
kevätjäille, ulkosaaristoon Klupujen, Kivipertun ja Ulkolettojen
matalikoille, jonne kevättalven myrskyt yleensä synnyttävät
kommeimmat röyssyt, monen miehen korkuiset jäävuoret. Näissä
maisemissa voit päästää meriluonnon aivan iholle. Saariston ihme on
vain 20 minuutin päässä Raahen keskustasta.
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NAUTI LUONNOSTA

TÄMÄ ON
KOETTAVA
AINAKIN
KERRAN
ELÄMÄSSÄ!

RÖYSSYRETKI RAAHEN SAARISTOON
KESTO 3 h
LÄHTÖPISTE Sovitaan operoijan kanssa.
RYHMÄN KOKO 6 - 34 henkilöä
SAATAVILLA Maalis - toukokuu jäätilanteen
mukaan
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 55 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Matka jäätilanteen mukaan joko
moottorikelkkavetoisella rekikyydillä tai
saaristoveneellä, opastus, laivakahvit merellä.
EXTRAT Ruokailu tai muu tarjoilu saaressa tai
veneellä.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
MeriRaahe puh 050 434 6340
jouni@meriraahe.fi www.meriraahe.fi
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Maaliskuulla kantojäiden aikaan pääset retkelle
moottorikelkkojen vetämien rekien kyydissä,
porontaljavällyissä. Jäiden aukeamisesta
toukokuun puoliväliin asti retkelle lähdetään
ketterillä veneillä. Röyssyillä saat jättää arjen
kiireet taakse ja nauttia kipparin tarjoilemista
laivakahveista ja tarinoista saaristosta,
kevätauringossa kimmeltävästä merestä ja
jäästä. Näissä alati muuttuvissa maisemissa
sinulla on mainiot mahdollisuudet niin
harmaahylkeiden eli hallien, kuin merikotkienkin
bongaukseen. Havaintoja on tehty myös
Itämerennorpista. Kiikarit
ja kamerat siis kannattaa
varata mukaan.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

NAUTI LUONNOSTA

LUONNOLLISESTI
TÄSSÄ
HETKESSÄ

MERIMELONTARETKI
RAAHEN SAARISTOON
Lähde mukaamme unohtumattomalle retkelle Raahen rannikolle!
Merimelontaretki Raahen saaristoon on meidän ykkösretkemme,
tämä kolmen tunnin ohjattu retki vie sinut läpi saariston, jossa
nautit kirkkaista vesistä, yöttömistä öistä sekä Raahen saaristosta
löytyvistä vanhoista majakoista eli pookeista. Retki päättyy
näkymään Raahen historialliseen vanhaan kaupunkiin ja sen
idyllisiin puurakennuksiin.
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NAUTI LUONNOSTA

RAAHEN
SAARISTO ON
VUODEN
RETKIKOHDE
2016

MERIMELONTARETKI RAAHEN SAARISTOON
KESTO 3 h
LÄHTÖPISTE Pikkulahden melontakeskus
Musta 14, 92100 RAAHE
RYHMÄN KOKO 2 - 30 henkilöä
SAATAVILLA Touko-lokakuu. Säävaraus
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 50€ / henkilö
SISÄLTÄÄ Melontaopastus ja -varusteet,
retkieväät .
EXTRAT Per Brahen keittokirjasta 1600-luvulta
täytetty sämpylä nyhtöpossulla, juomana
lihaliemi sekä nokipannukahvit Anna-tädin
kakulla
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Botnia Outdoor puh 050 370 7111
info@botniaoutdoor.fi www.botniaoutdoor.fi
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KENELLE SOVELTUU Retkemme sopivat
erinomaisesti kaiken tasoisille melojille sekä
erityisesti kaikille, jotka eivät melontaa ole
aikaisemmin kokeilleet. Käyttämämme kajakit
ovat erittäin vakaita eikä kaatumista tarvitse
pelätä. Tarjoamme myös kaikki muut melontaan
liittyvät varusteet, aukkopeitteet ja sadesuojat
kelin sitä vaatiessa. Sinun tuleekin vain
varustautua vaatteilla, joissa sinun on mukava
liikkua sekä repullisella seikkailumieltä. Retkellä
pidetään vähintään yksi pidempi tauko, jonka
aikana noustaan maihin ja syödään eväitä.
Tarjolla on nokipannukahvit,
sämpylä ja grillimakkaraa.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

NAUTI LUONNOSTA

LÄHDE
AIKAMATKALLE
PURJELAIVOJEN
KULTA-AIKAAN

KAPTEENIN SAAPPAISSA
Merikapteeni Janne Byström purjehti valtamerillä 38 vuoden ajan. Hänen
aikakautenaan Raahen purjelaivasto toipui Krimin sodan aiheuttamasta
tuhosta ja kasvoi Suomen suurimmaksi kauppalaivastoksi. Niinä
vuosikymmeninä kun merikapteeni Byström merta kynti, koki hän Raahen
purjelaiva-aikakauden nousun ja laskun omakohtaisesti. Kun isojen purjeiden
aikakausi 1800-luvun lopulla päättyi, joutui kapteeni jäämään maihin. Antaa
hänen itsensä kuitenkin kertoa tarinansa! Wanhassa Raahessa jokainen talo
kätkee seiniensä sisälle lukemattoman määrän tarinoita. Merikapteenin
kertomana vanha kaupunki herää henkiin, kadut täyttyvät elämästä ja
ihmisistä. Retki vie sinut läpi Wanhan Raahen, yhden Suomen parhaiten
säilyneen 1800-luvun puukaupungin, aina palkittuun Raahen saaristoon.
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ELÄ HISTORIAA

"POOKI
FLAKKAA!
NYT POOKI
FLAKKAA!"
KAPTEENIN SAAPPAISSA
KESTO 2½ h
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 5 - 36 henkilöä
SAATAVILLA Touko - lokakuu
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 63 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Leivoskahvit, opastus
Kauppahuoneella ja kävelykierroksella,
venematka Raahen saaristossa.
EXTRAT Lounas, kuljetus.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

Retkesi alkaa Langin Kauppahuoneelta, jonne
laivat toivat tavaraa kaupattavaksi kaikkialta
maailmasta. Kahvittelun lomassa kuulet
aikakauden elämästä viereisellä Pekkatorilla,
kaupungin kaupankäynnin keskuksessa. Matkasi
jatkuu lyhyellä kävelyllä Wanhan Raahen halki
aitoihin historiallisiin paikkoihin tutustuen ja
kuullen tarinoita merikapteeni Jannen elämästä
Langin laivoilla. Vanhan merimieshuoneen
vieressä, nouset veneeseen ja jo 20 minuutin
kuluttua olet Raahen saaristossa, IsoKraaselissa, historiallisen pookin juurella.
Oppaat ovat mukana koko
retken ajan. Kierros päättyy
Museonrantaan.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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ELÄ HISTORIAA

AITOJA
TARINOITA
JA FROUVAN
KÖÖKIN
HERKKUJA

ELÄMÄÄ LANGIN
KAUPPAHUONEELLA
Wanhassa Raahessa astut keskelle elävää historiaa. Aidot tarinat heräävät henkiin
historiallisessa ympäristössä Langin Kauppahuoneella, jonka arkeen tutustut
opastetulla kierroksella. Langin Kauppahuoneen arkea pyörittävät paakarit, piiat ja
puotineitsyt rouvan johdolla, ja vilkas hyörinä täyttää historiallisen rakennuksen.
Langin Kauppahuone on entisöity 1800-luvun ulkoasuun. Sisätiloissa jokainen huone
henkii purjelaivojen aikakautta. Pieni Raahe oli aikoinaan kansainvälinen
merikaupunki, jossa arkeen väriä toi niin kuninkaan kuin keisarinkin vierailut.
Kauppias Lang rakennutti Langin kauppahuoneen maakauppatoimintaa varten.
Pohjois-Suomen suurimmassa kauppahuoneessa oli kaksi puotia, panimo, kapteenin
huone, puotineittyen huone, ja majoitustiloja kauppaa tekemään tulleille talonpojille
ja kauppiaille sekä heidän hevosilleen.
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ELÄ HISTORIAA

TERVETULOA
KESKELLE
ELÄVÄÄ
HISTORIAA

ELÄMÄÄ LANGIN KAUPPAHUONEELLA
KESTO 45 minuuttia
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO Alkaen 1 henkilö
SAATAVILLA Vuoden ympäri
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 18 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Opastus, kakkua ja kahvit
EXTRAT Lounas. Kysy tarjous ryhmälle.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi
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Kuulet Langin Kauppahuoneen rouvan,
patruunin tai piian kertomana tarinoita
kauppahuoneen värikkäästä historiasta
ja elämänmenosta 1800-luvun Raahessa.
Opastuksen yhteydessä nautit palan
kakkua mamsellin kakkuvitriinistä ja
kahvia tai teetä. Kahvit täällä juodaan
aina ruusukupeista ja pootoori, eli
santsikuppi kuuluu hintaan.
Kauppahuoneen puotista löydät
kommeimmat tuliaiset.

Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

ELÄ HISTORIAA

TREFFIT
WANHAN
HERRAN
KANSSA

MUSEOITA JA MAMSELLEJA
1800-luvun puolenvälin jälkeen Raahe oli Suomen suurin laivanvarustajakaupunki. Vaiherikas, vilkkaan satamakaupungin historia
avautuu sinulle kahdessa aivan erikoislaatuisessa museossa.
Pakkahuoneen museosta löydät merimiesten kaukomailta tuomat
luonnonihmeet ja eksoottiset matkamuistot. Kirkkosalissa voit
hiljentyä Mikael Baltin 1600-lukuisten vaikuttavien puuveistosten
keskellä. Kruununmakasiinimuseossa tapaat Wanhan Herran,
maailman vanhimman sukelluspuvun. Parhaimmat paakkelsit ja
kahvit ruusukupeista tarjoilevat Langin Kauppahuoneen 1800luvun asuun pukeutuneet mamsellit.
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ELÄ HISTORIAA

AITOJA
TARINOITA
AIDOISSA
YMPÄRISTÖISSÄ

MUSEOITA JA MAMSELLEJA
KESTO 3 tuntia
LÄHTÖPISTE Kruununmakasiinimuseo
Merikatu 10, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 20 - 50 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 19 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Opastus museoissa, kahvit.
EXTRAT Lounas, kuljetus, majoitus
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi
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Kulttuurihistoriallisesti arvokas
Pakkahuoneen museo, entinen kaupungin
tulli- ja pakkahuone, oli aikoinaan
sjömanshus eli merimieshuone. Upeasti
nykykäyttöön restauroitu Kruununmakasiini palveli ennen valtion viljavarastona.
Tästä meren- ja kaupankäynnin
museaalisten esineiden ja tarinoiden
runsaudesta löydät joka käynnillä jotain
uutta. Langin Kauppahuoneen mamsellien
köökissä valmistuvat herkullisimmat
tarjoilut ja puotista
löydät upeat tuliaiset
kotiin.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

ELÄ HISTORIAA

AUTENTTINEN
SAUNAKOKEMUS
1800-LUVUN
PIHAPIIRISSÄ

KAPTEENIN SAUNA
Kun astut saunaan, unohda kiire, stressi, askareet ja aikataulut.
Hemmottele itseäsi löylyn lämmöllä ja ajatusmatkalla
historiallisessa pihapiirissä asuneiden, visiteeranneiden ja asioillaan
piipahtaneiden entisraahelaisten elämiin. Kapteenin sauna seisoo
vanhoilla sijoillaan boutiquehotelli Langin Kauppahuoneen
pihapiirissä, keskellä Wanhaa Raahea. Hirsiseinäinen sauna lämpiää
puulla, vesi juoksee kauhalla ammentaen ja ämpärillä kantaen,
autenttinen saunakokemus odottaa. Talon piika ottaa sinut
mielellään mukaan saunanlämmitysoppiin.
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ELÄ HISTORIAA

SAUNA
ON LÄMMÖN
LISÄKSI MYÖS
TUNNETTA JA
MYSTIIKKAA

KAPTEENIN SAUNA
KESTO 3 tuntia
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 5-12 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu saunan
lämmitys
HINTA 50€ / henkilö
SISÄLTÄÄ Opastus saunan lämmitykseen ja
saunominen, saunavasta, pyyhkeet ja
pesutuotteet, raikasta vettä juomaksi.
EXTRAT Naposteltavaa, muut saunajuomat
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

Saunakokemus alkaa kiukaan tulipesän
sytytyksellä, pesuvesi lämmitetään
kiukaan kyljessä, kuten ennen vanhaan.
Koivunoksavastakset sidotaan talon väen
opastuksella vastoiksi. Vihdoiksikin niitä
jotkut kutsuvat. Saunakokemus on
ihanteellinen 10-12 hengen ryhmille.
Halutessasi sauna lämmitetään teille
valmiiksi. Laadukkaat pesutuotteet
kruunaavat tämän hemmotteluhetken.

Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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ELÄ HISTORIAA

ANNA
TAITEEN
KOSKETTAA!

TAIDEPAJOJEN TYÖTÄ
JA TAIKAA
"Sielunsa hehkun, innon sisimpänsä Hän valoi vasken myötä työhönsä. Hän uskoi
työssään ihmeen tekevänsä: Unelman suuren täytyy täyttyä!"*

Taidetta tehdään palavalla intohimolla ja suurella sydämellä. Raahen
Taitopajalla näet tänäänkin perinteistä metallivalua permantokaavaamalla, kuin myös lukemattomia perinne- ja lasihimmeleitä ja
taidokkaita lasitöitä. Lapaluodon grafiikanpajassa, pittoreskissa
Lapaluodon kaupunginosassa, taide koskettaa historiaa huokuvassa
ympäristössä. Työnäytös tutustuttaa sinut taidegrafiikan eri tekniikoihin.
*Kellonvalajan unelma, Viljo Tuomela
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ANNA TAITEEN KOSKETTAA

I AM A
PRINTMAKER!
WHAT IS YOUR
SUPERPOWER?

TAIDEPAJOJEN TYÖTÄ JA TAIKAA
KESTO 4 tuntia
LÄHTÖPISTE Raahen Taitopaja
Pajakatu 4, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 20 - 30 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri ma-la
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 33 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Esittelyt ja työnäytökset
pajoissa ja galleriassa, kiertoajelun
opastus, lounas.
EXTRAT Kuljetus, majoitus.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi
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Päivän aikana vierailet vanhan valimon
Raahen Taitopajassa ja Lapaluodon
grafiikanpajalla pajojen taiteilijoiden
ohjauksessa. Työnäytösten myötä pääset
lähelle taiteen tekemistä ja käsityön
perinteisiin ja uudempiinkin tekniikoihin.
Pajavierailujen välissä opastettu
kiertoajelu vie sinut Wanhaan Raaheen ja
nautit lounaan joko Raahen Hovissa tai
Langin Kauppahuoneella. Molemmissa
taidepajoissa on myös myymälät, joista
löydät laadukkaat
ja uniikit tuliaiset kotiin.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

ANNA TAITEEN KOSKETTAA

KOE
HISTORIAA
HUOKUVA
SAARISTO

ISLAND HOPPING -RETKI
RAAHEN SAARISTOON
Tervetuloa Pohjanlahden helmeen, pitsimäiseen saarten verkostoon,
Raahen saaristoon. Island hopping -retkellä tutustut saariston
kiinnostavimpiin ja kauneimpiin kohteisiin ja maisemiin, näet
historialliset tunnusmajakat, pääset upottamaan varpaasi autiosaaren
rantahiekkaan, tunnet meren ja sen voiman ja vaikutukset
rannikkokaupunkilaisten elämiin, ennen ja nyt. Ikonisen suomalaisen
kesäretkievään pääset itse paistamaan nuotiolla. Retkellä voit nähdä
lampaita laiduntamassa saarissa, merikotkan liihottelevan ilmavirran
pyörteissä tai tavata hylkeen lepäilemässä luodolla.
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NAUTI LUONNOSTA

KLUUVIJÄRVI
ON SAAREN
SYLEILYYN
JÄÄNYT
PIENOISMERI

ISLAND HOPPING -RETKI
RAAHEN SAARISTOON
KESTO 3-4 h
LÄHTÖPISTE Museonranta
Rantakatu 37, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 5-20 henkilöä
SAATAVILLA Touko-lokakuu
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 39 € aikuiset, 20 € lapset,
95 € perhe (2+2)
SISÄLTÄÄ Risteily, kipparin opaspalvelut,
grillimakkara ja nokipannukahvit saaressa.
EXTRAT Kuljetus maissa, majoitus
Iso-Kraaselin luotsituvassa
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
MeriRaahe puh 050 434 6340
jouni@meriraahe.fi www.meriraahe.fi
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Nautit merimatkasta ketterän,
12-paikkaisen saaristoaluksen
kyydittämänä palkitussa Raahen
saaristossa. Risteilyn aikana tutustut
kolmeen pääsaarista ja rantaudut
niistä kahteen. Retkieväänä nautit
perinteiseen tapaan ulkotulilla
paistetut makkarat ja
nokipannukahvit.

NAUTI LUONNOSTA

HERKISTÄ
AISTISI
KUULEMAAN
MEREN
ÄÄNET

SAARISTOLAISVIIKONLOPPU
Koe 1800-luvun saaristoluotsin elämä sekä Wanhan Raahen kauppiasperheen kartanon tunnelma oikeilla ja alkuperäisillä tapahtumapaikoilla!
Aistit meren, sen tuoksut ja maut meloen ja saaristoristeilyllä. Ilta
saaristossa kuluu ulkosaunan lempeissä löylyissä ja merta ihaillen. IsoKraaselin saaren vanha tunnusmajakka, Pooki ja vanha luotsitupa ovat
peräisin 1800-luvulta, täällä vietät ensimmäisen yön. Wanhassa
Raahessa yövyt historiallisella Langin Kauppahuoneella. Nautit
herkullisen illallisen aidossa, historiallisessa miljöössä. Kolmantena
päivänä suunnataan meloen merelle. Suojaisa Raahen saaristo on
helppo ja turvallinen melontakohde.
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NAUTI LUONNOSTA

SOFIA-NEIDON
KAMARI
KUTSUU
MAKOISILLE
UNILLE

SAARISTOLAISVIIKONLOPPU
KESTO perjantaista klo 17 sunnuntaihin klo 13
LÄHTÖPISTE Museonranta
Rantakatu 37, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO alkaen 5 henkilöä
SAATAVILLA Touko-syyskuu
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 345 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Risteily, melontaohjaus ja varusteet,
majoitukset ja ruokailut: iltapala, aamiainen ja
lounas saaressa, illallinen ja aamiainen Langilla,
retkieväät tulilla Raahen saaristossa.
EXTRAT Fatbike-retki
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

Siirrymme Iso-Kraaselin saareen
venekuljetuksella ensimmäisen yön viettoon.
Toisena päivänä risteilemme
saaristomaisemasta ja suolaisen veden
pärskeestä nauttien. Risteilyn päätteeksi
palaamme mantereelle ja yöpymään
boutiquehotelli Langin Kauppahuoneelle.
Kolmannen päivän kruunaa noin kolme tunnin
melontaretki lähivesillä. Sinulla ei tarvitse olla
aikaisempaa melontakokemusta
osallistuaksesi, reipas mieli ja vettä
pelkäämätön asenne riittää. Tällä retkellä myös
syöt hyvin olipa ateriasi katettu
salonkiin tai saaristoon
rantakivikolle.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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NAUTI LUONNOSTA

KAPTEENIN
HIRSISAUNAN
LEMPEÄT
LÖYLYT
HELLIVÄT

MERI, SAUNA JA SULOISET
UNET WANHASSA RAAHESSA
Vietä unohtumaton päivä vanhalla kauppahuoneella keskellä 1800-luvun
puutalokaupungin idylliä ja vieraile Raahen saaristossa yhden sen
harvinaisuuden, puisen pookin eli tunnusmajakan äärellä. Meriretkellä
silmäsi ja mielesi lepäävät puhtaan meriluonnon maisemissa, rannikon
maisema muuttuu yhden ihmiselämän aikana voimakkaan
maankohoamisen myötä. Hetki historiallisen pookin juurella
voimaannuttaa ja vie sinut entisraahelaisten meren ehdoilla eläneiden
elämiin. Rauhallinen saunahetki, jossa on ripaus laadukkaiden
saunatuotteiden tuomaa ylellisyyttä, virittelee sinut makeille unille
uniikissa huoneessa Langin Kauppahuoneen butiikkihotellissa.
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NAUTI LUONNOSTA

ENTISAIKOJEN
TARINOIDEN
TAIKAA
MERI, SAUNA JA SULOISET UNET WANHASSA RAAHESSA
KESTO 24 h
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 5-20 henkilöä (minimilaskutus 5)
SAATAVILLA Touko-lokakuu
OPASTETTU / ITSENÄINEN Aktiviteetit opastettu
HINTA 140 € / henkilö
SISÄLTÄÄ Risteily Raahen saaristossa, käynti
Iso-Kraaselin pookilla, yöpyminen boutique
hotelli Langin Kauppahuoneella 2 hh, aamiainen,
saunahetki kapteenin saunassa, pyyhkeet ja
saunatuotteet
EXTRAT Yhden henegn huoneessa 200 € /hlö
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

www.visitraahe.fi

Pieni ja ketterä saaristoristeilijä vie sinut
risteilylle Raahen saaristoon, Vuoden
Retkikohteeseen 2016. Iso-Kraaselin
saaressa vierailet historiallisen pookin
juurella. Takaisin maissa Langin
Kauppahuoneen boutiquehotellissa sinua
odottaa puilla lämmitetty kapteenin
sauna, rentoudu ja suo itsellesi pieni
ylellinen hetki ihanien saunatuotteiden
kanssa. Saunan jälkeen maistuu makoisat
unet yksilöllisessä huoneessa. Seuraavan
päivän aloittaa hyvä aamiainen oman
keittiön tuoreella
leivällä ja paikallisilla
herkuilla.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

NAUTI LUONNOSTA

NAUTI
GOLFISTA
VALOISASSA
KESÄYÖSSÄ

GOLFIA JA VANHAN
KAUPUNGIN ROMANTIIKKAA
Pohjolan valkeiden kesäöiden ansiosta voit pelata vaikka läpi
yön. Siikajoen 18-reikäinen kenttä sekä kentän loistava layout bunkkereineen ja vesiesteineen tarjoaa lyhyet siirtymät,
nopeat pelikierrokset rennossa miljöössä sekä sopivan
haastavan pelikokemuksen. Majoitut Langin Kauppahuoneen
uniikeissa, historiallisissa huoneissa keskellä tunnelmallista
Wanhaa Raahea. Yö patruunin kamarissa tai Sofia-neidon
huoneessa on elämys, jossa kiire katkeaa ja arki unohtuu.
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NAUTI LUONNOSTA

GOLFIA JA VANHAN KAUPUNGIN ROMANTIIKKAA
KESTO n. 24 h
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO alkaen 1 henkilö
SAATAVILLA Touko-lokakuu
OPASTETTU / ITSENÄINEN Itsenäinen
HINTA viikolla alk. 97 €/hlö tai 190 €/2 hlöä,
viikonloppuna 102 €/hlö tai 200 €/2 hlöä.
SISÄLTÄÄ Majoitus hotellitasoisessa 2 henkilön
huoneessa, aamiainen sekä päiväkohtainen
greenfeen.
EXTRAT Ruokailut, Langin historia -tarinatuokio, green fee 2. päivälle 30 €
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

www.visitraahe.fi

HERÄÄ
UUTEEN
PÄIVÄÄN
KESKELLÄ
MERELLISTÄ
HISTORIAA

Tällä vierailulla yhdistät virkistävän
golfinpeluun ruuhkattomalla kentällä,
iltakävelyn kauniissa Wanhassa Raahessa
omaan tahtiisi ja yöpymisen
elämyksellisellä Langin Kauppahuoneella,
jos siis keskiyön auringon nauttimiselta
maltat nukkua.
Tiiausaika varataan Raahentienoon
Golfista puh 044 971 1156,
cm@rtg.fi, www.rtg.fi

Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

NAUTI LUONNOSTA

LUONNOSSA
RUOKAKIN
MAISTUU
RIKKAAMMALTA

FINE DINING SAARESSA
Jätä tavallinen taakse, virittäydy luonnon taajuudelle ja valmiiksi
vastaanottamaan maut ja tuoksut. Elämys syntyy luonnon keskellä
nautitusta aidosta ruoasta joka on valmistettu korkealaatuisista
lähialueen raaka-aineista, sydämellä. Ruoan seuraksi valitaan
makuihin sopivat juomat. Pöytä on katettu kauniiksi. Olkaa hyvä!
Iso-Kraaselin saaren pooki, eli valoton majakka, on se pooki jonka
stongaan nostettiin flagu merkiksi raahelaisen laivan lipumisesta
kohti kotisatamaa usein vuosienkin merimatkoilta. Tämän
historiallisen tunnusmerkin juurella koettu fine dining valoisana
kesäiltana on kokemus jota muistelet vielä pitkään.
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NAUTI LUONNOSTA

UUTTA
ENERGIAA
LUONTO- JA
MAKUELÄMYKSISTÄ

FINE DINING SAARESSA
KESTO 6 h
LÄHTÖPISTE Museonranta
Rantakatu 37, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 8-40 henkilöä
SAATAVILLA Touko-lokakuu. Säävaraus.
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 78 €/hlö
SISÄLTÄÄ Merimatka, opastus matkan
aikana ja saaressa, lounas/illallinen
(alku-,pää- ja jälkiruoka ja kahvit) sekä
alkoholittomat ruokajuomat.
EXTRAT Muut juomat, kokous
historiallisessa luotsituvassa
150 €/ryhmä.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
MeriRaahe puh 050 434 6340
jouni@meriraahe.fi www.meriraahe.fi

Meren rauhoittava ja lataava vaikutus alkaa
heti laiturilla. Risteily vie sinut Raahen
saaristoon ja keskelle sen herkkää luontoa.
Matkan aikana tutustut kipparin kertomana
tarinoihin merikaupungin elämästä ja merestä
ammentavista elinkeinoista. Risteilyn
päätteeksi nautit merellisen lounaan tai
kynttiläillallisen, joka odottaa valkoisille
liinoille katettuna katoksessa historiallisen
luotsituvan kupeessa. Juomatarjoilun voit
halutessasi tuoda itse tai antaa sen
asiantuntevan henkilökunnan hoidettavaksi.
Aurinko laskee, iloinen puheensorina pulppuaa
lähellä, tunnet meren
tuoksut, tuuli tyyntyy,
tuleekohan pläkä?
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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NAUTI LUONNOSTA

VOIMAA
JA HYVÄÄ
VOINTIA
LUONNOSTA

MINIRETRIITTI RAAHEN
SAARISTOSSA

Iso-Kraaselin saari Raahen saaristossa tarjoaa puitteet pysähtyä itsesi
äärelle. Saaristo miniretriitillä saat nauttia luonnosta, joogasta ja läsnäolosta
ainutlaatuisen luonnon keskellä. Turvallisessa merikuljetuksessa näet
Raahen saaristoa ja tunnet merituulen kasvoillasi. Iso-Kraaselin saareen
saavuttuasi pääset nauttimaan lempeästä joogasta meren äärellä. Rannalla
tai laiturilla joogatessa kuulet meren äänet, tunnet tuoksut ja saat antaa
katseen levätä horisontissa. Saaressa luonnon äärellä saat olla ja hengähtää.
Jooga merimaisemissa lievittää stressiä ja edistää sekä fyysistä, että
henkistä hyvinvointia. Palaat takaisin mantereelle voimaantuneena ja
virkistyneenä.
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NAUTI LUONNOSTA

IRTAUDU
ARJESTA
LEMPEÄSTI
MINIRETRIITTI RAAHEN SAARISTOSSA
KESTO 3 h
LÄHTÖPISTE Museonranta
Rantakatu 37, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO alkaen 6 henkilöä
SAATAVILLA Touko-lokakuu. Säävaraus.
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 75 €/hlö
SISÄLTÄÄ Merimatka, joogaohjaus ja -alusta,
välipalasmoothie ja myslipatukka,
EXTRAT Muut kuljetukset, majoitus.
VARUSTUS Sään mukainen vaatetus
merimatkalle, joustava joogaan, halutessasi
mukaan oma alusta ja vesipullo
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
MeriRaahe puh 050 434 6340
jouni@meriraahe.fi www.meriraahe.fi

Miniretriitti on tarkoitettu sinulle, joka
kaipaat yhteyttä itseesi, pysähtymistä ja
hengähtämistä, läsnäolemista. Tämä kaikki
upean meriluonnon ympäröimänä, sen
äänistä ja tuoksuista. rauhasta ja voimasta
nauttien. Välipalaksi nautit raikkaan
smoothien ja pähkinäisen myslipatukan.
Ravitset näin kehoa ja mieltä sekä vahvistat
sisäisiä voimavaroja. SOVELTUU: Kaikki
miniretriitillä tehtävät joogaliikkeet
soveltuvat niin vasta-alkajille kuin aiemmin
jooganneille. Liikkeet auttavat kehoa ja
mieltä hellittämään jännitteistä
ja palautumaan
stressistä.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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NAUTI LUONNOSTA

ANNA
TAITEEN
KOSKETTAA!

PRINT PRINT -TAIDETUOKIO
KIOT
Taiteilijasinäsi vapautuu kuin itsestään Lapaluodon grafiikanpajan
taidetuokioissa asiantuntevien taiteilijoiden ohjauksessa. Pajalla
voit kokeilla taidekuvien vedostamista grafiikanpajan puupiirroslaatoilta tai itse tekemältäsi kuivaneulalaatalta. Pääset kokemaan
luovuuden riemua tämän taiteenlajin vanhimmilla tekniikoilla.
Valittavanasi on kestoiltaan eripituisia ja sisällöltään erilaisia
työpajoja. Lapaluodon grafiikanpaja sijaitsee pittoreskissa Raahen
Lapaluodossa, Santaholman vanhan sahan
työläisten kaupunginosassa.
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ANNA TAITEEN KOSKETTAA

ANNA
TAITEEN
KOHOTTAA!

PRINT PRINT -TAIDETUOKIO
KESTO 2 h
LÄHTÖPISTE Lapaluodon grafiikanpaja,
Lautatarhankatu 2, 92180 Lapaluoto
RYHMÄN KOKO 4-10 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 55 €/henkilö
SISÄLTÄÄ ohjaus ja materiaalit, taidekuvien vedostamista grafiikanpajan
puupiirroslaatoilta, vedoksia 5 kpl,
tutustuminen Pajagalleriaan.
EXTRAT Print Print 2 ja 3 monotypia- ja
kuivaneulatyöpajat
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Taidegraafikko Juha Laakso
puh 040 5518 605
juha.laakso@kotinet.com
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Print Print- taidetuokiot ovat lumoavia
hetkiä tehdä taidetta ja vaihtaa ajatukset
arjesta hauskaan yhdessäoloon taiteen
parissa. Taidetuokiot voidaan toteuttaa
taidegraafikoiden Raija Korppilan ja Juha
Laakson omalla grafiikanpajalla tai
asiakkaan toivomassa tilassa.
Taidetuokiot ovat matalan kynnyksen
työpajoja, joissa ei aiempaa kokemusta
grafiikan tekemisestä tarvita.
Taidetuokioiden vetäjät ovat kokeneita
kuvataiteilijoita ja
taidepedagogeja.
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

ANNA TAITEEN KOSKETTAA

PITKIÄ
PERINTEITÄ
JA MODERNIA
SISUSTAMISTA

TAIVASKORISTEITA
JA PAAKKELSEJA

Vanhan valimon tunnelmassa pääset tutustumaan Raahen Taitopajan 150:een
erilaiseen, perinteiseen ja moderniin, himmeliin, jotka ovat valmistettu
käyttäen ruista, ranta-vehnää, lasi-, muovi- ja akryyliputkia. Opastetulla
kaupunkikierroksella tulee tutuksi mm. Wanha Raahe mielenkiintoisine
tarinoineen ja lopuksi pääset nauttimaan kahvia ja paakkelsia
tunnelmallisessa Langin Kauppahuoneen kahvilassa keskellä Raahen
historiallista puukaupunkia.
Himmeli on ikivanha pohjoismainen koriste. Suomeen perinne on tullut Ruotsin
kautta ja himmelin nimi viittaakin ruotsinkieliseen sanaan himmel eli taivas.
Nämä taivaskoristeet ovat enemmän kuin joulun ajan koristeita, entisaikoina
niitä pidettiin hyvän sadon takaavina onnenkaluina, mitä isompi himmeli, sitä
komeamman voisi odottaa sadon olevan.
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ANNA TAITEEN KOSKETTAA

PÄÄSTÄ
MIELESI
LENTOON,
SE PALAA
KYLLÄ.
TAIVASKORISTEITA JA PAAKKELSEJA
KESTO 3 h
LÄHTÖPISTE Raahen Taitopaja
Pajakatu 4, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 10-30 henkilöä
SAATAVILLA Ympäri vuoden
OPASTETTU Opastuskielinä FI, EN, RU
HINTA 28 €/henkilö
SISÄLTÄÄ Esittely vanhan valimon
Taitopajalla, opastus kiertoajelulla tai
kävelykierroksella, kahvit ja leivonnaiset Langin Kauppahuoneella.
EXTRAT Ruokailut, työpajat, kuljetus.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi
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Raahen Taitopaja tarjoaa elämyksiä ja
kokemuksia 1955 perustetun valimon
ainutlaatuisessa ympäristössä. Wanhan
Raahen kierroksen voi toteuttaa joko
jalkaisin tai linja-autolla. Pekkatorin
laidalla Langin Kauppahuoneen lempeän
kiireettömässä ilmapiirissä mieli lepää, tai
sitten lähtee laukalle Kauppahuoneen ja
kaupungin entiseläjien tarinoiden mukana.

Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020

ANNA TAITEEN KOSKETTAA

DRAAMAA
WANHAN
RAAHEN
KORTTELEISSA

TEATTERIA JA HISTORIAA
Raahen Teatteri pitää kortteeriaan yli 100 vuotta vanhassa jugend-tyylisessä
talossa, jonka aikanaan rakennutti kaupunkiin rantautunut Pelastusarmeija.
Rauhan armeijan sotilaita koulutettiin täällä vielä 1980-luvulle saakka. Jo
1820‐luvulla on Raahessa vieraillut kiertelevä teatteriseurue. "Oli kuin
jonkinlainen vimma olisi vallannut kaupunkilaiset. Kaikkien, joissa vain oli
henkeä ja elämää, piti päästä teatteriin. Kerrottiin, että joku oli pantannut
hopealusikkansa voidakseen maksaa pääsylippunsa." Näin oli eräs aikalainen
muistellut. Tuosta vimmasta alkoi pitkä harrastajateatterihistoria Raahessa.
Teatteria tehdään talvikaudella sisällä suojellussa rakennuksessa ja kesäisin
talon sisäpihalla Wanhan Raahen sydämessä.
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ELÄ HISTORIAA

KESÄTEATTERI
KUULUU
SUOMALAISEEN
KESÄÄN

TEATTERIA JA HISTORIAA

KESTO 6 h
LÄHTÖPISTE Langin Kauppahuone
Kirkkokatu 19, 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 20 - 50 henkilöä
SAATAVILLA Teatterin esityspäivinä
OPASTETTU / ITSENÄINEN Opastettu
HINTA 47 € / henkilö
SISÄLTÄÄ teatteriesitys Raahen
Teatterilla, ruokailu Raahen Hovissa tai Langin
Kauppahuoneella, opastettu kävelykierros
Wanhaan Raaheen tai opastus kiertoajelulla ja
kahvit teatterilla ennen esitystä.
EXTRAT Kuljetus, lisätarjoilut, majoitus.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Langin Kauppahuone puh 050 513 7750
info@langinkauppahuone.fi
www.langinkauppahuone.fi

Teatteri ja erityisesti ulkoilmalavalla
esitettävä kesäteatteri on elämys,
säällä kuin säällä. Raahessa
elämykseen yhdistyy teatterin sijainti
aivan ainutlaatuisessa miljöössä
Wanhassa Raahessa, yhdessä Suomen
parhaiten säilyneimmistä
puutaloalueista 1800-luvulta. Näytöksiä
järjestetään kesän lisäksi mm.
pikkujouluaikaan.

Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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ELÄ HISTORIAA

SE
MUKAVAMPI
KOKOUS

KOKOUSPÄIVÄ
TAPAHTUMATALO RAAHESSA
Tapahtumatalo Raahe tarjoaa keskeisen kokousympäristön Raahen
ydinkeskustassa. Meille on helppo tulla ja miellyttävä olla. Tilat, tekniikka ja
tilaisuuksien koko tuotanto taipuvat vaivattomasti erilaisiin tarpeisiin
pienistä palavereista suuriin satojen henkilöiden seminaareihin. Valmiiksi
suunnitellut paketit, joissa tila ja tarjoilut sisältyvät hintaan tekevät
varaamisen ja tapahtumasi järjestämisen sinulle mutkattomaksi.
Räätälöimme tarpeesi mukaisesti myös erikoisemmat tapahtumat. Lisäksi
Raahesalin lämpiö ja Galleria Myötätuuli muuntuvat erinomaisesti erilaisiin
messutarpeisiin.
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TULE VIIHTYMÄÄN

PAREMPI
KUIN IHAN
PERUS
KOKOUSPÄIVÄ TAPAHTUMATALO RAAHESSA
SIJAINTI Tapahtumatalo Raahe
Kirkkokatu 28 (2. krs.) 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 4-416 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri
HINTA Päiväkokous 45 €/henkilö (max
100 hlöä) tai 40 €/henkilö (101 - 416
hlöä) Sisältää: tervetulokahvit, lounaan
ja iltapäiväkahvit, kokoustilan avvälineineen
Puolipäiväkokous 35 €/henkilö (max 100
hlöä) tai 30 €/henkilö (101 - 416 hlöä)
Sisältää: aamu- tai iltapäiväkahvit ja
lounaan, kokoustilan av-välineineen
Kahvikokous 20 €/henkilö (min. 4 hlöä)
Sisältää: kahvit ja kokoustilan avvälineineen.

EXTRAT Mausta kokouksesi elämyksellä 45
€/ hlö (10-30 hlöä) sisältäen
puolipäiväkokouksen ja jonkun seuraavista:
opastettu kävelykierros Wanhaan Raaheen,
Raahen upeisiin museokohteisiin, Vanhan
valimon Raahen Taitopajalle tai Lapaluodon
grafiikanpajaan.
Hotellimajoituksen löydät samasta
rakennuksesta, Hotelli Raahen Hovista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Tapahtumatalo Raahe
www.tapahtumataloraahe.fi
tapahtumatalo@raahe.fi
puh 044 439 3232
Hinta voimassa 1.1.-31.12.2020
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TULE VIIHTYMÄÄN

ELÄMÄ
ILMAN
ELÄMYKSIÄ
ON KUIN...

ELÄMYSTEN
TAPAHTUMATALO RAAHE

Tervetuloa Raahen kaupungin tarjoaman kulttuurin pariin.
Löydät meidät keskeltä kaupunkia, läheltä Wanhan
Raahen historiallisen puukaupungin idylliä, merta ja muita
mieleenpainuvia käyntikohteita. Elämysten erikoisjoukkomme tuottavat sinulle ja seurueellesi
unohtumattomia kokemuksia moninaisen taiteen parissa,
tulitpa sitten konserttiin, elokuviin, teatteriin tai
taidenäyttelyyn.
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TULE VIIHTYMÄÄN

... JÄÄKAAPPI
ILMAN
SINAPPIA

ELÄMYSTEN TAPAHTUMATALO RAAHE
SIJAINTI Tapahtumatalo Raahe
Kirkkokatu 28 (2. krs.) 92100 Raahe
RYHMÄN KOKO 1-416 henkilöä
SAATAVILLA Vuoden ympäri
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
Tapahtumatalo Raahe
www.tapahtumataloraahe.fi
Raahesalin lipunmyynti
puh 044 439 3237
lipunmyynti@raahe.fi
Tilavaraukset
puh 044 439 3232
tapahtumatalo@raahe.fi
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Missiomme on tuottaa laadukkaita, rohkeita
ja tunteita sykähdyttäviä hetkiä niin
kaupunkilaisille kuin seudulla
vierailevillekin. Nauti kanssamme keväisistä
Musiikkiviikoista, kesän kotiseutujuhlasta
Pekanpäivistä ja syksyn Taiteiden yöstä,
Kirjamessuista sekä muista
järjestämistämme lastenkulttuuri- ja
tapahtumakokonaisuuksista ympäri
vuoden.

TULE VIIHTYMÄÄN

/
ELÄ HISTORIAA

historiaa, lavataidetta ja kulttuuria

Elämää Langin Kauppahuoneella
Kapteenin saappaissa
Museoita ja mamselleja
Kapteenin sauna
Teatteria ja historiaa

45 min
2½ h
3h
3h
6h

ANNA TAITEEN KOSKETTAA
Print print- taidetuokio
Taivaskoristeita ja paakkelseja
Taidepajojen työta ja taikaa

vuoden ympäri
touko-lokakuu
vuoden ympäri
vuoden ympäri
teatterin esityspäivinä

opastettu
fi, sv, en, it
opastettu
fi, en
opastettu
fi, sv, en
opastettu fi, sv, en, it, es
opastettu fi, sv, en, ru, it

18 €
63 €
19 €
50 €
47 €

taidetta, taitajia ja kätten työtä
2h
3h
4h

NAUTI LUONNOSTA

4-10
10-30
20-30

vuoden ympäri
vuoden ympäri
vuoden ympäri
ma-la

opastettu
opastettu
opastettu

fi, en
fi
fi, en

55 €
28 €
33€

retkeilyä, rentoutumista ja luonnon ihmeitä

Röyssyretki Raahen saaristoon
Merimelontaretki Raahen saaristoon
Miniretriitti Raahen saaristossa
Island Hopping -retki saaristoon
Fine dining saaressa
Meri, sauna ja suloiset unet
Golfia ja vanhan kaupungin romantiikkaa
Saaristolaisviikonloppu

TULE VIIHTYMÄÄN

1<
5-36
20-50
5-12
20-50

3h
3h
3h
3-4 h
6h
24 h
24 h
44 h

6<
2-30
6<
5-20
6<
1<
1<
5<

maalis-toukokuu
touko-lokakuu
kesä-heinäkuu
touko-lokakuu
touko-lokakuu
touko-lokakuu
touko-lokakuu
kesä-heinäkuu

opastettu
fi, sv, en
55 €
opastettu
fi, en
50 €
opastettu
fi, en
75 €
opastettu
fi, sv, en 20 €/39 €
opastettu
fi, sv, en
78 €
opastettu fi, sv, en, it, es 140 €
itsenäinen
fi
alk. 97 €
opastettu
fi, en
345 €

kokouselämyksiä, konsertteja ja tapahtumia

Kokouspäivä Tapahtumatalo Raahessa
Elämysten Tapahtumatalo Raahe

4-416

YLEISTÄ TIETOA
SAATAVUUS JA HINNAT: Oppaassa mainitut saatavuustiedot ovat suuntaa antavia.
Retken hinnasta ja muista yksityiskohdista sovitaan aina operoijan kanssa. Hinnat
ovat voimassa 1.1.-31.12.2020 ellei operoija toisin ilmoita. Retket toteutetaan jos
vaadittu minimäärä lähtijöitä on koossa.
HYVÄ TIETÄÄ: Merelle suuntaavilla retkillä on aina sää- ja tuulivaraus. Yli 10 m/s
tuulella ei risteillä. Säänmukainen ulkoiluvarustus on hyvä varata mukaan.
Saaristossa kuljetaan pääosin poluilla mikä on hyvä huomioida jos osallistujilla on
liikkumiseen liittyviä rajoitteita. Muista ilmoittaa ruokarajoitteet jos retkiin
sisältyy ruokailuja.
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vuoden ympäri
vuoden ympäri

fi, sv, en

alk. 45 €

YLEISET EHDOT: Luontoon suuntaavat retket toteutuvat sään ehdoilla. Retkien
operoijat varaavat oikeuden muuttaa reittiä, hintaa ja retken kestoa tämän
oppaan ulkopuolella ja ilman erillistä ilmoitusta. Vastuullinen matkanjärjestäjä
on mainittu otsikon Tiedustelut ja varaukset kohdassa.
YHTEYSTIEDOT: Retkikohtaiset yhteystiedot löytyvät korteista. Lisää elämyksiä
löydät Visit Raahen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta. Henkilökohtaista
neuvontaa tarjoaa Raahen matkailuneuvonta.

JAA
PARHAAT
HETKESI
#visitraahe
@visitraahe
YHTEISTYÖSSÄ
Botnia Outdoor | www.botniaoutdoor.fi
Hotelli Ravintola Raahen Hovi | www.raahenhovi.fi
Langin Kauppahuone | www.langinkauppahuone.fi
Loving Wellness | www.lovingwellness.fi
MeriRaahe | www.meriraahe.fi
Puolu Catering | www.puolucatering.fi
Raahen Museo | www.raahenmuseo.fi
Raahen Matkailuoppaat | raahenmatkailuoppaat.fi
Raahen Saaristoristeilyt | facebook.com/saaristoristeilyt
Raahen Taitopaja | www.himmeli.com
Raahen Teatteri | raahenteatteri.fi
Raahentienoon Golf | www.rtg.fi
Lapaluodon grafiikanpaja | kuvataiteilijamatrikkeli.fi
Tapahtumatalo Raahe | www.tapahtumataloraahe.fi

www.visitraahe.fi

RAAHEN MATKAILUNEUVONTA
Brahenkatu 10, 92100 Raahe
puh 044 439 3240
matkailu@raahe.fi
www.visitraahe.fi

