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OSALLISTU

KISAAN!

Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan saariston tunnelmaa Kustaviin.
Kustavi on luonnonläheinen ja upea saaristokunta. Haluamme tarjota hyvät palvelut asukkaille, vapaaajanasukkaille ja matkailijoille. Turvallinen kunta on meren ympäröimä ja meille on toimivat
liikenneyhteydet. Olemme tähän esitteeseen koonneet erityisesti matkailijaa kiinnostavat kohteet ja
palvelut. Kohteet ja palvelut on esitelty aluettain, Vartsala sijaitsee Kustavin länsi-osassa, Parattula/
Isoluoto eteläosassa, Kivimaa keskiosassa ja Salminiittu/Rahi itäosassa.
Meihin voi olla aina yhteydessä, jotta lomastanne tulisi mahdollisimman onnistunut.
Toivottavasti näemme pian saaristossa.
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KUSTAVI – ELÄMYKSIÄ
KESKELLÄ SAARISTOA

TOIMI NÄIN:
Vieraile Kustavin matkailukohteissa tai ravintoloissa ja
kerro kokemuksistasi. Tägää
Instagram -sovellukseen
@visitkustavi ja #paikannimi
jossa vierailit, niin osallistut
arvontaan josta voit voittaa
lahjakortteja retkiin tai
matkailukohteisiin.

ISOKARI

&

SAVIPAJA

TAPAHTUMAT

SeikkailijaKustavissa

Kustavissa tapahtuu ympäri vuoden, mutta erityisesti kesällä on tarjolla
isoja ja pieniä tapahtumia lähes päivittäin.
Live-musiikkia ravintoloissa >>> Sirkusfestivaali heinäkuussa >>>
Volter Kilpi Kustavissa – kirjallisuusviikko 14.-18.7.2021 >>> Lohimarkkinat 7.8.2021 >>>
Perinnevenepurjehdukset >>> Taidenäyttelyt >>> Mörk Ö 10.-13.11.2021
>>> Nuutinpäivä 13.1.2022
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Tapahtumat löydät yritysten omilta sivuilta sekä visitkustavi.fi tapahtumakalenterista.
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Tägää
Instagramiin
@visitkustavi ja
#paikannimi

Kustavin matkailuneuvonta • Kivimaantie 8 • Puh . 044 742 6620 (kesä-elo) • visitkustavi.fi • matkailuneuvonta@kustavi.fi
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VILLIINNY VARTSALASTA

VA R T S A L A
VUOSNAISTE N MERIASEMA
Laadukas ruokaravintola, herkullisia ruokia saaristolaisbuffetista tai
esim. maukkaita hampurilaisia tilauksesta, kahvila, kesäleipomo, iso
rantaterassi, majoitusta, tilaussauna, vierasvenesatama, veneenlaskupaikka,
polttoainemyynti veneille. Venevuokraus. Kustavin Pesulan palvelupiste.

SPAUNA
Laadukas ravintola palvelee asiakkaita aamusta iltaan. Ravintolan
ruokalistalta löydät maittavia ruokia pitkään savustetusta kalasta
ja lihasta Lähi-idän keittiön erikoisuuksiin. Saatavilla myös
herkullisia italialaisia pizzoja sekä meheviä burgereita. Kahvilassa
voit nauttia perinteisten tarjoilujen lisäksi esimerkiksi espresson
ja viipaleen kotitekoista juustokakkua. Mökkimajoitusta.
Pyörä- ja venevuokrausta.

VUOSNAISTEN LUONTOPOLKU
Aivan Vuosnaisten lauttasataman vierestä lähtee reilun kilometrin
pituinen luontopolku. Lähtöpaikka sijaitsee ravintola Spaunan
vieressä. Luontopolku kulkee pääasiasssa rantakallioilla ja jonkun
matkaa myös metsämaastossa. Reitti ei sovellu liikuntaesteisille eikä
lastenrattaille. Sateella ja talviaikaan rantakalliot ovat erittäin liukkaita,
jolloin liikkuminen reitillä vaatii erityistä tarkkaavaisuutta.

SAARISTOLAISMUSEO
Kustavin saaristolaismuseo on Kustavin kunnan ylläpitämä
kulttuurihistoriallinen paikallismuseo. Museon kokoelma
muodostuu Kustavin alueelta kerätyistä ja lahjoituksena saaduista
esineistä ja dokumenteista, jotka kertovat alueen entisajan elämästä
ja elinkeinoista. Esillä on merimiesten matkoiltaan tuomia tavaroita
sekä saariston arkipäivään liittyviä työkaluja ja muuta esineistöä.
Museo on avoinna kesäaikaan, juhannuksesta elokuun loppuun.
Muina aikoina järjestetään tilauksesta opastettuja kierroksia.
Museolle on helppo tulla joko polkupyörällä tai autolla.

PYHÄN JOHANNEKSEN KAPPELIN KIRKKOMAA
Pyhän Johanneksen kappeli rakennettiin keskiajalla Vartsalan saarelle.
Se mainitaan Mikael Agricolan laatimassa saaristokirkkojen omaisuusluettelossa vuodelta 1554. Kun kappeli alkoi rappeutua 1700-luvulla,
syntyi ajatus uuden kirkon rakentamisesta Kivimaan kylään. Uutta
kirkkoa ei rakennettu, vaan Pyhän Jakobin kappeli siirrettiin Rahista.
Siirretty ja laajennettu kappeli vihittiin Kustavin kirkoksi vuonna 1783.
Kirkon esineistö on suurimmaksi osaksi vanhoista kappeleista.

Vartsalaan
tullaan mantereen
puolelta Suomen
suurimmalla
maantielautalla.
Lossimatka kestää
vajaa kymmenen
minuuttia.

VARTSALAN VANHA KOULU

Vuosnaisten
rannasta lähtee
Ahvenanmaan
lautta, jolla teet
vaikka päiväretken
Brändön kuntaan.

Myymälässä on runsas valikoima itse valmistettuja kynttilöitä
sekä erilaisia lahja- koriste- ja sisustustavaroita, kuten astioita,
tekstiilejä, valaisimia, säilytyskoreja ja postikortteja. Kaunis
sisustusvalikoima vaihtuu kauden teemojen ja värien mukaan.
Viihtyisässä kahvilassa nautit tuoreista leivonnaisista ja
sesonkiaikana tarjolla myös pitsaa. Huoneistovuokrausta.
Tänne pääsee myös omalla veneellä.

JUHANNUSMAISTONGIT
Juhannussalko eli maistonki kuuluu Ahvenanmaan ja
ruotsinkielisen saariston ohella Kustavin vanhaan
juhannusjuhlaperinteeseen. Kustavi on ainoita suomenkielisiä
kuntia, jossa juhannussalkoja on pystytetty jo yli kaksisataa
vuotta. Maistongit koristellaan ja pystytetään juhannusaattona
juhlallisin menoin. Pohjois- ja Etelä-Vartsalasssa on
molemmissa omat maistongit.

JUUVANNIN MERENRANTAMÖKIT
Juuvannin Merenrantamökit vuokraa hirsimökkejä meren rannalla
kauniissa maisemissa lyhyt- ja pitkäaikaiseen käyttöön. Mökkien
varusteluun kuuluu mm. ilmalämpöpumppu, puulämmitteinen sauna
ja lämmin vesi, sekä osassa on myös sisävessa. Jokaisessa mökin
rannassa uintimahdollisuus ja oma soutuvene.

TREK´N FOOD KUSTAVI
Trek’n Food Kustavi tarjoaa eräopastustoiminnan lisäksi retkeilyvälineiden
vuokrausta, kuten kajakkeja ja kanootteja. Täältä saat mielenkiintoiset
ohjelmapalvelut riippumatta ryhmän koosta.

VUOSNAISTEN MERIASEMA >>> VUOSNAISTENTIE 616 >>> P. 02 877 512 >>> VUOSNAISTENMERIASEMA.COM
SPAUNA >>> VUOSNAISTENTIE 617 >>> P. 044 241 0066 >>> SPAUNA.FI
JUUVANNI MERENRANTAMÖKIT VILISKERINTIE 27 >>> P. 040 744 5916>>> JUUVANNI.FI
KUSTAVIN SAARISTOLAISMUSEO >>> VARTSALANTIE 256 >>> P. 044 742 6630 >>> KUSTAVI.FI

PYHÄN JOHANNEKSEN KAPPELIN KIRKKOMAA >>> KAPPELIRANNANTIE 33 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI
VARTSALAN VANHA KOULU >>> VARTSALANTIE 118 B >>> P. 0400 199 757 >>> VARTSALANVANHAKOULU.FI
VUOSNAISTEN LUONTOPOLKU >>> VUOSNAISTENTIE 619 >>> KUSTAVI.FI
JUHANNUSMAISTONGIT >>> KUSTAVI.FI
TREK´N FOOD >>> P. 045 1379 338 >>> TREKNFOODKUSTAVI.FI
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KIVIMAA

KAIKKEA KIVAA KIVIMAALLA

KIVIMAA
PANIMORAVINTOLA MAISTONKI

Ravintola tarjoilee perinteiseen tapaan valmistettuja saaristolaisherkkuja.
Raaka-aineet hankitaan paikallisilta pientuottajilta ja -tilallisilta.
Meiltä löytyy yhteensä 150 asiakaspaikkaa. Meiltä löytyy myös puoti, jossa
myymme sekä siideripanimon omia että muita paikallistuotteita.

KUSTAVIN KROUVI
Kustavin Krouvista tilaat reilut pizzat ja herkulliset korit. Menussa
myös wingsit ja hotdogit. Tunnistat Krouvin sen uutukaisesta
terassista ja upeasta pihan omenapuusta. Krouvista voit myös
vuokrata käyttöösi kylpypaljun.

SAARISTORAVINTOLA PRYKÄ
“Suuret maut maailmalta ja parhaat raaka-aineet läheltä” – sillä
meiningillä mennään. Saaristoravintola Prykän menusta löydät
Amerikanserkun sandwichit ja herkulliset salaatit.

KAHVILA MAGGIA
Tarjolla suolaiset ja makeat herkut myös mukaan otettavaksi.
Pieneen, sydämelliseen kahvilaan pääsee pääsee hyvin autolla,
pyörällä, bussilla ja läheisen asiointilaiturin kautta jopa veneellä.
Lapsiystävällinen kahvila ja meille onkin tervetulleet ihan kaikki,
vauvasta vaariin.

LOOTHOLMA
Kustavin Lootholman matkailualue. Laadukasta mökkimajoitusta
ympäri vuoden. Hyvin varustelluissa mökeissä mm. petivaatteet,
keittiöt, omat saunat ja osassa kuumavesiallas terassilla. Varaukset
yhdestä päivästä eteenpäin. Alueen rantaravintola avoinna
kesäkaudella kausiravintolana ja talvella ravintolan voi varata
yksityistilaisuuksiin. Kokouksia ja tilaisuuksia voi pitää myös alueen
saunakeskuksessa ja rannalla olevassa erillisessä kokoustilassa.
Alueella on mökkejä, satama, polttoaineasema veneille, leirintäalue,
ravintola, tilaussaunoja, kokoustila, kaksi uimarantaa ja 9-väyläinen
frisbeegolfrata. Pyörä- ja sup-lautavuokrausta. Talvella alueen
vastaanotossa on pieni kahvila anniskeluoikeuksilla.

PANIMORAVINTOLA MAISTONKI >>> KÄRTYNTIE 2 >>> P. 045 697 2534 >>> MAISTONKI.FI
KUSTAVIN KROUVI >>> KÄRTYNTIE 5 >>> P. 040 845 8844 >>> FB:RAVINTOLAKUSTAVINKROUVI
SAARISTORAVINTOLA PRYKÄ >>> KIVIMAANTIE 11 >>> P. 050 326 0022 >>> FB:PRYKA22360
KAHVILA MAGGIA >>> KESKUSKUJA 1 >>> P. 050 363 6471 >>> FB: KAHVILAMAGGIA
LOOTHOLMA >>> KUNINKAANTIE 193 >>> P. 050 556 0440 >>> LOOTHOLMA.FI
STUDIO DI MODA >>> KIVIMAANTIE 22 >>> P. 040 596 0636 >>> VAATEPUTIIKKI-STUDIO-DI-MODA.WEBNODE.FI

STUDIO DI MODA
Liikkeen valikoimaan kuuluu laadukkaita naisten vaatemerkkejä sekä omistajan
itse suunnittelema ja ompelema vaatemallisto. Tuote- ja kokovalikoima on laaja,
josta voimme muodostaa upeita asukokonaisuuksia. Vaatteiden korjauspalvelu.

Kivimaa on Kustavin
kunnan keskus.
Kunnan omat palvelut
löytyvät keskustasta,
kuten esim. Suvitori
joka on kesäisin auki
ke-la klo 10-13. Kirppis
perjantaisin klo 17-19.

KELTAINEN PUOTI
Keltaisesta puodista löytyy monipuoliset palvelut kuten esim. postin
ja matkahuollon palvelut, pesulapalvelut, lahja- ja käyttötavaroita,
käsityötarvikkeita, kumisaappaita sekä Kustavi-tuotteita.

Keskustan palveluihin ja
nähtävyyksiin tutustut
parhaiten kiertämällä
luontopolun. Kunnan
liikunta- ja muihin
palveluihin voit tutustua
osoitteessa kustavi.fi.
Kunnan asiointilaiturin
kautta saavutat
keskustan palvelut
kätevästi veneellä.

SALE MAJAKKA JA ALKO
Kustavin Sale Majakka palvelee saaristolaisia ja matkailijoita ympäri vuoden.
Meillä on laaja valikoima myös saariston omia tuotteita, lähellä tuotettuja
herkkuja sekä aina iloisesti palveleva henkilökunta. Pihassamme on ABCautomaatti ja kesäisin paikallisia myyjiä myymässä mm. kalatuotteita ja
vihanneksia. Samassa rakennuksessa on Alko.

KUSTAVIN LUONTO- JA KULTTUURIPOLKU
Polku on noin neljä kilometriä pitkä. Reitillä on kohdetauluja, joissa esitellään
saaristoluontoa ja paikallista kulttuuria. Luonto- ja kulttuuripolun lähtöpaikat
sijaitsevat Kustavin kunnanviraston pihalla (Keskustie 7) sekä ennen lossirantaa
olevalla paikoitusalueella. Osa polusta on helpompikulkuista maastoa tai
kävelytietä.

MERINEULE
Merineule valmistaa erilaisia tuotteita kotimaisista neuloksista. Valikoimista
löytyy mm. kalastajaneuleita, cousteau-pipoja ja t-paitoja sekä paljon
muuta. Osa tuotteista saaristoaiheisilla painatuksilla.

KUSTAVIN KIRKKO
Kustavin puukirkko vihittiin
käyttöön nykyisellä paikallaan
vuonna 1783. Kirkossa on
istumapaikkoja 480 henkilölle.
Puukirkon nykyinen saarnatuoli
on 1640-luvulta ja peräisin Pyhän
Johanneksen kappelista. Tiimalasi
puolestaan 1700-luvulta, alun
perin hankittu Pyhän Jakobin
kappeliin. Alttarin puinen krusifiksi
on valmistettu 1350-luvulla. Meri
on läsnä kirkossakin.

MAJOITUSYRITYKSET KUSTAVIN POHJOISOSASSA
LOMAPALVELUT
Leirintäalue ja mökkimajoitusta.

LOMAVALKAMA
Lomavalkama Oy on Varsinais-Suomen raittiusväen perustama
lomakeskus Kustavissa. Se on toiminut keskeytyksettä vuodesta 1967
asti. Lomavalkamassa tarjolla monenlaisia: 2-6 hengen mökkejä, 3-4
hengen rivitalotyyppisiä huoneita ja tietysti leirintäalue, jossa voi
majoittua telttaan tai omaan asunto-autoon tai -vaunuun.

MERILUODON TÄHTI
Meriluodon Tähti (120 m2, 6+2 vuodepaikkaa) on uusi, ympärivuotinen,
uniikki ja upea saaristolaishuvila kaikilla mukavuuksilla Kustavin
Kaurissalossa, rauhallisessa paikassa, upean saaristoluonnon keskellä.
Huvila on tien päässä, noin 15 km Salelta.

KUSTAVIN LUONTO- JA KULTTUURIPOLKU >>> KESKUSTIE 7 >>> KUSTAVI.FI
MERINEULE >>> KIVIMAANTIE 24 >>> P. 02 876 347 >>> MERINEULE.FI
KUSTAVIN KIRKKO >>> KIVIMAANTIE 30 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI
KELTAINEN PUOTI >>> KÄRTYNTIE 1 >>> P. 050 540 7265
SALE & ALKO >>> PLEIKILÄNTIE 2
LOMAVALKAMA >>> VALKAMANTIE 81 >>> P. 0400 621 490 >>> LOMAVALKAMA.FI
LOMAPALVELUT >>> MAANPÄÄNTIE 2 >>> P. 040 7536 135 >>> FB: KUSTAVIN-LOMAPALVELU
MERILUODON TÄHTI >>> LUODONTIE 39 >>> P. 050 441 1769 >>> TAHTIHUVILAT.FI
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SALMINIITTU/
RAHI

ELÄIMELLISTÄ MENOA JA TEKEMISEN MEININKIÄ

SALMINIITTU

ARTTEATRO
ArtTeatro järjestää vuosittain
heinäkuussa sirkusfestivaalit.
Ohjelma koostuu
monipuolisista esityksistä ja
sirkuskouluista. ArtTeatron
kautta saat monipuoliset
ohjelmapalvelut, kuten
sirkuskoulutusta,
ohjauspalveluja, tyky-päiviä
ja korkeatasoisia esityksiä.

RAHIN KOT IELÄINPIHA
Rahin kotieläinpiha on rento, siisti ja lapsiystävällinen kotieläinpiha. Pihalla
asustelee toista sataa eläintä lehmistä ja aaseista käärmeihin ja erilaisiin
liskoihin. Olemme avoinna kesäkuun alusta elokuun loppuun, joka päivä
klo 12-16. Ryhmille avoinna jo toukokuussa, ota yhteyttä sopiaksesi
vierailusta. Kesällä pieni kahvila palvelee asiakkaita pihan aukioloaikoina.
Pihalla on myös mahdollisuus omien eväiden grillaukseen kaasugrillillä.

KUSTAVIN
TALOUSKAUPPA

Kustaviin saavutaan
mantereelta
Kaitaisten sillan
kautta, joka on noin
puoli kilometriä pitkä.
Tutustu saariston
luontoon tekemällä
pyöräretki, vaikka
Rahin lenkkiä pitkin.
Matkalla näet
paikallisia kartanoita
sekä juhannusaattona
koristellun Rahin
juhannusmaistongin.

Kustavin Talouskauppa
on päivittäistavarakauppa,
kahvila/lounasravintola
sekä huoltoasema. Päivittäin
on tarjolla herkullista
kotilounasta ja kahvila
tarjoilee paikanpäällä
leivottuja tuotteita
aamusta iltaan.

PYHÄN JAKOBIN KAPPELIN KIRKKOMAA
Pyhän Jakobin kappeli Rahin Kunnaraisissa valmistui vuonna 1675.
Sata vuotta myöhemmin 1783 Pyhän Jakobin kappelin hirret ja laudat
siirrettiin Kivimaalle kappeliseurakuntien yhdistyessä. Kirkko pystytettiin
uudelleen ja vihittiin käyttöön Kustavin seurakunnan kirkoksi. Suurin
osa nykyisen kirkon esineistä on vanhoista kappeleista. Perimätiedon
mukaan kellotapuli on siirretty kokonaisena Kunnaraisista nykyiselle
paikalleen Kustavin kirkon viereen.

KALLIOKIIPEILY
Kustavin alueella sijaitsee
toistakymmentä kiipeilyyn
sopivaa kalliota. Ei Kustavia
turhaan sanota Suomen
kiipeilyparatiisiksi.
www.jammi.net sivuilta pääset
paremmin tutustumaan
kallioihin.
Vaikkei kiipeily kiinnostaisi,
niin useilta kallioilta on hienot
maisemat saaristoluontoon.
Huomioi pysäköintiohjeet
em. sivuilta.

RAHIN KOTIELÄINPIHA >>> RAHINTIE 561 >>> P. 040 5355 588 TAI 0500 826 299
PYHÄN JAKOBIN KAPPELIN KIRKKOMAA >>> RAHINTIE 576 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI

ARTTEATRO >>> SALMINIITUNTIE 37 >>> P. 050 4307 928 >>> ARTTEATRO.FI
TALOUSKAUPPA >>> KUSTAVINTIE 5175 >>> P. 050 3316 145
KIIPEILYKALLIOT >>> JAMMI.NET
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PARATTULA/
ISOLUOTO

MERELLISTÄ FIILISTÄ JA KÄDENTAITOJA

PA R AT T U L A

KUSTAVIN KÄSITYÖKYLÄ
Käsityökylässä on monenlaista nähtävää ja koettavaa koko perheelle.
Alueella on keramiikka-, kynttilä-, hopea-, ja sepänpaja sekä
lasifabriikki. Kesäkaudella voit ihastella voit ihastella mm. sepän ja
lasinpuhaltajan työnäytöksiä.
Pihapiirissä myös kahvila, leikkivälineitä ja kotieläimiä. Käsityökylä
toimintoineen on auki pääasiallisesti kesä-elokuussa, pois lukien
keramiikka- ja kynttilämyymälät, jotka ovat auki ympäri vuoden.

PETERZÉNS
Idylliset kaislakattoiset Boathouset sijaitsevat aivan vierassataman sydämessä.
Boathouseen sopii neljä majoittujaa. Oma aurinkoterassi, wc ja tv. Saunat, suihkut ja
monipuolinen aamiainen kuuluvat yöpymiseen. Täydellinen majoitusvaihtoehto sekä
ryhmille että saariston matkaajille. Alueelta löytyy vierassatama, vaate- ja sisustusliikkeitä, laadukas ravintola isolla rantaterassilla, puistogolf, padel ja suplauta- ja
polkupyörävuokrausta.

TAMMINIEMEN LOMAMÖKIT

Heponiemen
satamasta lähtee
yhteysalus Iniöön
Paraisten kaupunkiin.
Matka-aika on
noin puoli tuntia.
Lauttayhteys on
maksuton. Tee vaikka
päiväretki Iniön
saaristolaismaisemiin
pyörällä.

Vuokrattavana monenlaisia mökkejä 2-hengen
mökistä 6-hengen mökkiin joko lyhyt tai pitkäaikaiseen
käyttöön. Kaikille mökeillemme pääset perille autolla.
Tamminiemen rannassa on veneenlaskupaikka ja kaikissa
mökeissä mahdollisuus kalastukseen, soutuvene on
käytössäsi. Myös talvikaudella.

SAARISTON RENGASTIE
Rengastie kulkee Kustavin kautta, reitti kulkee meillä
mantereelta Heponiemen satamaan, josta lähtee lautta
Iniöön. Kustavin osuus on kuljettavissa ympärivuoden
Iniöön asti. Vuonna 2021 rengastie on kokonaisuudessa
auki 14.5-29.8.2021. Ainut maksullinen yhteys rengastiellä
on Iniön ja Houtskarin välinen yhteys. Reitin kokonaispituus
on reilut 200 km. Varaa reitillä kulkemiseen hyvin aikaa ja
tutustu saaristoon syvemmin. >>> Rengastie.fi

FRIISILÄN TILA
Friisilän tilalla on paljon nähtävää ja koettavaa
ostosten ja herkuttelun lomassa. Pihapiirissä
on eläimiä, mm. kanoja, ankkoja ja pupuja.
Hiekkalaatikko, liukumäki ja sään salliessa
pystytettävä pieni pomppulinna kutsuvat
lapsia leikkimään. Metsän laidasta lähtee
jännittävä Tarumetsäpolku, jonka varrella
voi tavata metsän asukkaita, mm. maahisia, peikkoja ja keijuja. Myös tilapuoti ja
kesäkahvila osoitteessa Friisiläntie 8 on
kesäkaudella avoinna päivittäin. Kahvilassa
leivotaan joka päivä tuoreita leivonnaisia ja
ihania kakkuja.

PETERZÉNS >>> PARATTULAN RANTATIE 16 >>> PETERZENS.FI
FRIISILÄN TILA >>> FRIISILÄNTIE 8 >>> P. 040 763 4444 >>> FRIISILANTILA.OMASIVU.FI

LAUKKARIN LAAVU
JA UIMARANTA
Laukkarin laavu sijaitsee Laukkarin uimarannan
yhteydessä osoitteessa Ruoninluodontie 100 D.
Iniöntieltä uimarantaopasteita seuraamalla pääsee
perille. Parkkipaikka sijaitsee noin 100 metrin päässä
laavusta. Laavu soveltuu myös liikuntarajoitteisille,
tällöin pysäköinti lähempänä laavua. Yöpyminen
sallittu muita käyttäjiä häiritsemättä. Uimarannalta
löytyvät pukukopit, puucee, kallioranta ja laituri.
Huomioithan etteivät tilat ja alueet ole esteettömiä.

TAMMINIEMEN LOMAMÖKIT >>> LAUPUSTENTIE 108 >>> P. 041 4321 809 >>> TAMMINIEMENLOMAMOKIT.FI
LAUKKARIN LAAVU JA UIMARANTA >>> RUONINLUODONTIE 100 D >>> KUSTAVI.FI
KÄSITYÖKYLÄ >>> INIÖNTIE 411 B >>> KUSTAVINSAVIPAJA.FI
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MATKALLA MYSTISEN MEREN SYLISSÄ

Kustavin kunta sijaitsee satojen saarien
muodostamassa kokonaisuudessa mantereen ja
avomeren välissä. Kustavi tarjoaa monipuolista
saaristoluontoa, niin sisäsaariston reheviä niittyjä
ja mäntymetsiä, kuin ulkosaariston karuja
kallioluotoja. Rantaviivan pituus on
908 kilometriä, jokaiselle kuntalaiselle
riittäisi tasaisesti jaettuna vajaa kilometri
rantaviivaa. Kustavin pinta-alasta vajaa
80 prosenttia on merta. Kivimaan saari on
Suomen 12. suurin merialueen saari.
Kustavilaisille kalastajille ja kalanviljelijöille meri on elinehto ja virkistyskalastajille alueen kalaisat vedet tarjoavat
onnistumisen elämyksiä. Pidetään
yhdessä saaristo siistinä. Laita roskat
roskikseen.

MEREN SYLISSÄ
ISOKARI

MERELLE

Kustavin kuntaan kuuluva Isokarin saari
(60° 43,24’N, 21° 01,90’E) sijaitsee eteläisellä
Selkämerellä. Saarella on kallio- ja kivikkorantojen
lisäksi reheviä lehtoja, kuivia ketoja ja suoniittyjä.
Saaren luonto onkin hyvin monipuolinen niin
kasvistoltaan kuin eläimistöltään. Isostakarista on
löydetty peräti 380 eri kasvilajia. Osa saaresta
kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Isokari
tunnetaan majakasta, joka valmistui Venäjän tsaari
Nikolai I:n hallituskaudella vuonna 1833. Isokari on
Suomen toiseksi korkein majakka (49,4 m).
Isossakarissa on hotelli, kahvila, ravintola,
vierassatama ja luontopolku. Kesäkaudella
Isoonkariin tehdään veneretkiä Kustavista ja
Uudestakaupungista. Veneretkien hintaan kuuluu
opastus ja tutustuminen majakkaan.

KUSTAVIN CHARTER

KATANPÄÄN LINNAKESAARI
Katanpään sijainti oli pitkään strategisesti merkittävä, koska
sieltä pystyttiin valvomaan kaikkia kolmea Saaristomeren halki
kulkevaa rannikkoväylää. Katanpäätä käytettiin sotasatamana
jo 1800-luvulla. Sittemmin rakennettu Katanpään linnake on
pohjoisin osa tsaari Nikolai II:n 1910-luvulla rakennuttamaa
Itämeren suurinta linnoitusketjua. Nykyisin alueella paljon
vanhaan säilynyttä rakennuskantaa. Kesällä alueella eläimiä,
kuten lampaita. Katanpään palveluita on vierassatama, kahvila,
kasarmi- ja huoneistomajoitusta, luontopolut, tilausravintola ja
kokouspalvelut. Katanpäähän tehdään kesäkaudella veneretkiä
Kustavista ja Uudestakaupungista.

SELKÄMEREN KANSALLISPUISTO
Kansallispuisto muodostuu etupäässä uloimman saariston
luotojen ja saarien nauhasta, joka ulottuu kapeana ja pitkänä
(160 km) Merikarvialta Kustaviin. Saaret ovat kooltaan yleensä
melko pieniä ja saaristoa ympäröivät vedet matalia. Kansallispuisto
on Suomen laajin meri-alueiden suojelualue. Selkämeren
kansallispuisto on perustettu vuonna 2011. Noin 913 km2,
kansallispuiston pinta-alasta 98 % on merta. Kansallispuiston
nähtävyyksiä Kustavin alueella Isonkarin majakkasaari ja
Katanpää.

ISOKARI >>> P. 040 186 66350 >>> ISOKARI.FI
KATANPÄÄ >>> KATANPÄÄ 1 >>> P. 045 130 0332 >>>KATANPAA.FI

Kustavin Charter järjestää räätälöityjä
risteilyjä ja tilattavia veneajoja maailman
kauneimmassa saaristossa toiveittesi
mukaan. Kohteita mm. toivotut
pirturisteilyt.

KUSTAVIN CHARTER >>> P. 040 041 2013 >>> KUSTAVINCHARTER.FI
HULLU KALASTAJA >>> P. 040 052 6353
MERENPOLKU >>> P. 0400 522 720 >>> FB: MERENPOLKU

HULLU KALASTAJA
Hullun kalastajan kyydissä pääsee isompikin
porukka ammattitaitoisen kalastusoppaan
matkaan Kesäkaudella Hullun Kalastajan
kalastustarvikeliikkeestä Vuosnaisista saat
parhaat vinkit kalastukseen sekä asiaankuuluvat välineet.

MERENPOLKU
Merenpolulla pääset mukaan
Kustavin elämyksiin! Sinulla on mahdollisuus
päästä kokeneen, ammattitutkinnon suorittaneen
kalastusoppaan ja retkimestarin kanssa
kalastamaan, tekemään yhdessä suunniteltuja
veneretkiä tai vaikkapa vain nauttimaan
lumoavasta Saaristomerestämme nykyaikaisella
ja turvallisella kalustollamme.

visitkustavi.fi

à la carte ravintola
bar-café
lounasbuffa
take away -annoksia
kauppa ja lifestylepuoti
mökkimajoitusta kallioilla
vene- ja pyörävuokraus
kesä täynnä tapahtumia
luontopolku

Panimoravintola Maistonki

TAMMINIEMEN LOMAMÖKIT

Lähiruokaravintola ja siideripanimo Kustavin keskustassa
Kärtyntie 2, 23360 Kustavi
Postin vieressä, pankkia vastapäätä

Monipuolisia majoitusvaihtoehtoja kesähuoneista erikokoisiin ja -tasoisiin lyhytaikaisesti vuokrattaviin mökkeihin.
Sijainti saariston rengastien varrella meren sylissä.

www.tamminiemenlomamokit.fi
Puh. 041 432 1809 / Tiina Mäenpää
tiina@tamminiemenlomamokit.fi
Laupustentie 108, 23360 Kustavi

Vuosnaistentie 617
Kustavi
044 2410066

www.spauna.fi

Pääsiäisestä marraskuulle:
SAARISTOLAISBUFFET
Palkitusta ja suositusta noutopöydästämme löydät
saariston herkullisimmat ja monipuolisimmat kalaja kasvisvaihtoehdot. Kesä- elokuussa joka päivä,
pääsiäisenä ja touko-syyskuussa viikonloppuisin klo
11.30-16.30. Ryhmille tilauksesta myös muina aikoina.

Sirkuselämyksiä
ympärivuoden
kaikenikäislle!
Tule kokemaan!

JUUVANNIN
MERENRANTAMÖKIT
HIRSIMÖKKEJÄ MEREN RANNALLA
LYHYT- JA PITKÄAIKAISEEN KÄYTTÖÖN
HYVÄT KALASTUS- JA RETKEILYMAHDOLLISUUDET, VENELASKUPAIKKA,
KANOOTTIVUOKRAUSTA.
JUUVANNI.FI

www.artteatro.com
+358 50 4307928
Salminiituntie 37, 23360

LASSE JALONEN
VILISKERINTIE 27, 23360 KUSTAVI
Puh. 040 744 5916 / 0400 539 916
JUUVANNI@JUUVANNI.FI

KAHVILA-MYYMÄLÄ
Runsas valikoima oman leipomon
leivonnaisia, jäätelöitä, makeisia,
virkistäviä juomia, elintarvikkeita, käsitöitä,
vaatteita ja matkamuistoja. Seudun
parhaat grilliannokset. Anniskeluoikeudet.

RANTATERASSI, VIERASSATAMA, MAJOITUS
Uusittu, iso, suojainen ja viihtyisä rantaterassi,
jossa myös leikkipaikka ja biljardipöytä.
Vierasvenepaikkoja n. 30. Hyvät ja monipuoliset
majoituspalvelut sekä tilaussauna merinäköalalla
erilaisiin tarpeisiin.

Juhannuksesta elokuun alkuun:

À LA CARTE
Legendaariset silakkapihvit, raikkaat
salaatit, mainetta niittäneet burgerit
sekä muut kauden parhaat herkut
pöytiin tarjoiltuna terassilla ja
ravintolasalissa kesäiltaisin klo 17.00 - 20.30.

KESÄLEIPOMO
Oman leipomon tuotteet ostettavissa kahvilasta.
Meriaseman maankuulu saaristolaisleipä,
juureen leivotut ruokaleivät, pullat, piirakat,
kakut ja keksit. Käsintehtyjä, kunnon
raaka-aineista, ilman lisäaineita.

KAHVILA • RAVINTOLA • RANTATERASSI • A-OIKEUDET
KESÄLEIPOMO • MAJOITUS • TILAUSSAUNA
VIERASSATAMA • POLTTOAINEMYYNTI VENEILLE
VESIJAKELU • VENEIDEN LASKULUISKA • NESTEKAASUT

Vuosnaistentie 616, 23360 Kustavi • Puh. 02 877 512
info@vuosnaistenmeriasema.com
www.vuosnaistenmeriasema.com
www.facebook.com/vuosnaistenmeriasema

SIRKAMAN
TAKSI
22

Tilausajot
pikkubusseilla
16-19-22
Puh. 040 041 5505

sirkamantaksi@gmail.com

TERVETULOA PERINTEISEEN JA
RAUHALLISEEN LOMAVALKAMAAN
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•

teltta- ja vaunupaikkoja, mökkejä,

•

leirejä, opastettuja saaristoretkiä,
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•

ympäriopastettuja
vuoden
leirejä,
saaristoretkiä,
juhla- ja kokouspalvelut jne.
hyvä uimaranta ja rantasauna
loistavat kalastusmahdollisuudet
ympäri vuoden
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talviasuttavia PERINTEISEEN
yksiöitä
TERVETULOA
JA
• herkullinen lounas noutopöydästä
RAUHALLISEEN
kesällä klo 13 -LOMAVALKAMAAN
14.30
telttamökkejä,
• Teltta-•ja vaunupaikkoja,
mökkejä, talviasuttavia
yksiöitä
juhla- ja
ja vaunupaikkoja,
kokouspalvelut
jne.
talviasuttavia
yksiöitä
• Leirejä,
opastettuja
saaristoretkiä,
juhlaja
kokouspalvelut
jne.
• hyvä uimaranta ja rantasauna
herkullinen
lounas
noutopöy
ä
d
stä
• Hyvä•
uimaranta
ja
rantasauna
• loistavat
kalastusmahdollisuudet
klo
13 - 14.30ympäri vuoden
• Loistavat kesällä
kalastusmahdollisuudet
•
•

Valkamantie 81 Kustavi - Puh. 0400 621 490
Valkamatie 81 Kustavi-•www.lomavalkama.fi
Puh. 0400 621 490
info@lomavalkama.fi
info@lomavalkama • www.lomavalkama.fi
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KUSTAVIN KUNNAN MATKAILUNEUVONTA
(31.5.-15.8.) Kivimaantie 8, 23360 Kustavi.
Meiltä löydät alueen esitteet ja kartat sekä saat
parhaat vinkit retkille ja ostoksille.

Tampere

Rauma

visitkustavi.fi
Tavoitat meidät paikan päältä ke-su klo 11-15.
Puhelinaika ke-la klo 10-18,
su klo 10-16: Puh. 044 742 6620
(sesongin ulkopuolella 050 575 9121).
Isokarin majakka
matkailuneuvonta@kustavi.fi

Uusikaupunki

Taivassalo

Löydät meidät myös facesta ja instasta
@visitkustavi, ota tilit seurantaan.
Turku

Brandö

KUSTAVI

Iniö

Maarianhamina
Helsinki

Kustavin Matkailuyhdistyksen kautta saatte auktorisoidut oppaat ryhmävierailuille.
Tarjolla on valmiita paketteja ryhmille kuin myös mahdollisuus räätälöityihin kierroksiin.
Ota yhteys matkailuneuvontaan lisätietoja saadaksesi.

@visitkustavi

