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SKÄRGÅRDENS KUNGADÖME

SÅ HÄR GÖR DU:

KISA-TÄVLINGEN!

Du är hjärtligt välkommen att uppleva skärgårdsstämning i Gustavs. Gustavs är en naturnära och
storslagen skärgårdskommun. Vi vill erbjuda bra service för invånare, fritidsboende och resenärer. Denna
trygga kommun är omgiven av havet och har fungerande trafikförbindelser. Denna broschyr presenterar
resmål och service av särskilt intresse för resenären. Resmålen och servicen presenteras områdesvis:
Vartsala är belägen i Gustavs västra del, Parattula/Isoluoto i den södra, Kivimaa i den mellersta och
Salminiittu/Rahi i den östra delen. Du kan alltid ta kontakt med oss för att semestern ska bli så lyckad som
möjligt. Förhoppningsvis ses vi snart i skärgården.

#

GUSTAVS – UPPLEVELSER
MITT I SKÄRGÅRDEN

DELTA I

Besök Gustavs sevärdheter eller
restauranger och berätta om dina
upplevelser. Tagga @visitkustavi
och #den besökta platsens namn
i Instagram-appen så deltar du
i en lotteridragning där du kan
vinna presentkort för utflykter
eller resmål.

ISOKARI

&

SAVIPAJA

EVENEMANG

SeikkailijaKustavissa

Det händer i Gustavs året om men särskilt på sommaren erbjuds nästan dagligen
både små och stora evenemang.
Evenemangen hittar du på företagens egna sidor och i aktivitetskalendern för visitkustavi.fi

Tagga
@visitkustavi och
#den besökta
platsens namn
i Instagram.

Gustavs turistinformation

•

Kivimaantie 9

•

Tfn . +358 44 742 6620 (juni-augusti) • visitkustavi.fi

•

matkailuneuvonta@kustavi.fi

@visitkustavi
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DET HÄNDER I

G U S TAV S
ART TEATRO:

Skärgårdens 8:e cirkusfestival i Gustavs 1.7–30.7.2022
Cirkusläger för barn, unga och vuxna 1.7–7.7.2022
Sirkusshow AIR föreställningsdagar 14.7–30.7.2022

SOIVA KUSTAVI 20.7.-24.7.2022
Soiva Kustavi-veckan sprider sig över hela Gustavs, med allsång, konserter och temakvällar.

KONSTUTSTÄLLNINGAR

I sommar kan du ta del av många konstutställningar i Gustavs, t.ex. i Katriina
Karikoskis Galleria, TammiArt Galleria, Katanpää,
kommunens bibliotek/fullmäktigesal, Spauna och vid Peterzens.

MIDSOMMAR

Dekorera och res majstänger på midsommarafton i Rahi,
Vartsala Norrby och Söderby.

FORNELDARNAS NATT I GUSTAVS 27.8.2022
Olika evenemang överallt i Gustavs.

Du hittar
aktuella evenemang
på företagens
webbplatser och i
evenemangskalendern
på visitkustavi.fi.

SEGLINGSTÄVLINGAR OCH ÖVRIGA EVENEMANG
MED ALLMOGEBÅTAR I GUSTAVS:
Medborgarinstitutet arrangerar allmogebåtafton vid Gustavs
bykontor 21.4.2022 kl. 18:00–20:15
Peterzens midsommarregatta 26.6 kl. 15.00
Kilpiregatta 17.7 kl. 15.00 (Peterzens)
Allmogebåtdag 27.8 kl. 11:00–13:00
Isoluodon taisto 27.8 kl. 15.00
Traditionella seglingstävlingen Skiftet-Kihti Race arrangeras
20.8.2022

VOLTER KILPI KUSTAVISSA

Under sommaren 2022 är temat för litteraturveckan Volter Kilpi
Kustavissa ”Konsten räddar världen”. Med temat vill vi fira den
glädje och världsomvälvande kraft som konsten ger upphov till.
Litteraturveckan Volter Kilpi Kustavissa är ett allkonstnärligt och
upplevelsebaserat kulturevenemang i skärgårdsmiljö. Kärnan
i evenemanget består av högklassiga teaterföreställningar,
föreläsningar och ett mångsidigt övrigt program.
Elina Kilkku får sin debut som konstnärlig chef för
litteraturveckan som arrangeras 13–17.7.2022. Elina är
teaterregissör, pjäsförfattare och författare och firar sitt
20-årsjubileum som konstnär. Litteraturfestivalen arrangeras
redan för 24:e gången och kommer att innefatta karnevalsyra,
element av spektakel samt deltagande gemenskap med en spets
som är inriktad på samhällsdebatt.
Välkommen att uppleva konst- och kulturfesten under Kilpiveckan i somriga Gustavs! Läs mer: vkkustavissa.fi

LAXMARKNADEN

Gustavs traditionella laxmarknad 6.8.2022
på Kivimaa skolas gård.

DANSKURSER

Skärgårdens Salsa&Swing 17–19.6.2022 - Danskurser för
alla, från nybörjare till mer avancerade dansörer. Arrangeras
huvudsakligen på Lootholma.
Närmare uppgifter om innehåll och övriga eventuella
kursplatser meddelas senare. Skicka e-post till
saaristonsalsa@gmail.com för närmare upplysningar.

SPAUNAN KALLIOILLA

Spaunan Kallioilla är ett evenemang för miljökonst och
platsspecifik konst som äger rum mitt i den somrigt vackra
skärgården, på Vartsala ö i Gustavs. Evenemanget Spaunan
Kallioilla sprider ut sig över klipporna och i skogen längs
Osnäs naturstig.
Med förbehåll för ändringar.
Närmare upplysningar av arrangörerna och i Gustavs turistrådgivning.

VILD I VARTSALA

VA R T S A L A
OSNÄS MERIASEMA
Högklassig restaurang, läckra rätter från skärgårdsbuffén eller t.ex. läckra á
la carte-hamburgare, café, sommarbageri, stor uteservering på stranden,
övernattning, beställningsbastu, gästhamn, sjösättningsramp, försäljning av
båtbränsle. Båtuthyrning. Servicedesk för tvätteriet Kustavis Pesula.

SPAUNA
Högklassig restaurang som betjänar kunder från morgon till
kväll. Från menyn kan du välja smakliga rätter från långtidsrökt
fisk och kött till specialiteter från Mellanöstern. Det serveras
även läckra italienska pizzor och saftiga burgare. På kaféet kan
du utöver traditionell servering exempelvis njuta av en espresso
och en skiva hemlagad ostkaka. Stuguthyrning. Uthyrning av
cyklar och båtar.

NATURSTIGEN I OSNÄS
Alldeles intill Osnäs färjeläge startar en naturstig på en
dryg kilometer. Startpunkten finns intill restaurang Spauna.
Naturstigen följer huvudsakligen strandklippor och en bit
går den även i skogsterrängen. Stigen är inte lämplig för
rörelsehindrade eller barnvagnar. Vid regn och vintertid är
strandklipporna mycket hala varför man ska röra sig mycket
uppmärksamt på stigen.

SKÄRGÅRDSMUSEUM
Det kulturhistoriska lokala Gustavs skärgårdsmuseum drivs av
Gustavs kommun. Museets samling omfattar insamlade och
donerade föremål och dokument från Gustavs som berättar
om livet och näringar på området förr i tiden. Utställningen
visar föremål som sjömännen hade med sig från sina resor
samt verktyg och andra föremål som knyter an till skärgårdens
vardagsliv. Museet håller öppet sommartid, från midsommar till
slutet av augusti. Under övriga tider anordnas guidade visningar
på beställning. Det är lätt att ta sig till museet antingen med en
cykel eller bil.

KYRKOGÅRDEN VID ST. JOHANNES KAPELL
St. Johannes kapell byggdes under medeltiden på Vartsala-ön. Det
är omnämnt i en egendomsförteckning över skärgårdskyrkor som
Mikael Agricola upprättade 1554. När kapellet på 1700-talet började
förfalla uppstod tanken på en ny kyrka i Kivimaa by. Någon ny kyrka
byggdes aldrig utan St. Jakobs kapell flyttades till platsen från Rahi.
Det flyttade och tillbyggda kapellet vigdes år 1783 som Gustavs
kyrka. Föremålen i kyrkan härstammar till största delen från gamla
kapell.

Till Vartsala anländer
man från fastlandet
med Finlands största
vägfärja. Resan med
färja tar mindre än
tio minuter.
Från Osnäs strand
går en Ålandsfärja
med vilken du
exempelvis kan göra
en dagsutflykt till
Brändö.

VARTSALAS GAMLA SKOLA
I butiken finns ett rikligt sortiment av egentillverkade ljus, olika
present-, dekorations- och inredningsföremål så som glas och
porslin, textilier, lampor, förvaringskorgar och vykort. Det vackra
inredningssortimentet växlar med säsongens teman och färger.
I det trivsamma kaféet kan du njuta av färska bakverk och under
säsongen serveras även pizza. Lägenhetsuthyrning. Hit kan man
även ta sig med egen båt.

MIDSOMMARSTÅNG
Midsommarstång eller majstång ingår utöver Åland och
den svenskspråkiga skärgården i firandet av Gustavs gamla
midsommartraditioner. Gustavs tillhör de få finskspråkiga
kommunerna där midsommarstång rests i över två
hundra år. Majstängerna dekoreras och reses högtidligt på
midsommarafton. Det finns egna majstänger både i Vartsala
Norrby och Söderby.

JUUVANNIN MERENRANTAMÖKIT
Juuvannis Merenrantamökit hyr ut timmerstugor vid stranden i
vacker omgivning för kortare ELLER längre tid. Stugorna är utrustade
med bl.a. luftvärmepump, vedeldad bastu och varmt vatten. En del
av dem har även en inomhustoalett. Det finns möjlighet att bada vid
varje stugstrand och en egen roddbåt ingår.

TREK´N FOOD KUSTAVI
Utöver vildmarksguidning erbjuder Trek’n Food Kustavi uthyrning
av friluftsutrustning såsom kajaker och kanoter. Oberoende av
gruppstorleken kan du få intressanta programtjänster.

ÖSNÄS MERIASEMA >>> VUOSNAISTENTIE 616 >>> +358 2 877 512 >>> VUOSNAISTENMERIASEMA.COM
SPAUNA >>> VUOSNAISTENTIE 617 >>> +358 44 241 0066 >>> SPAUNA.FI
JUUVANNIN MERENRANTAMÖKIT >>> VILISKERINTIE 27 >>> +358 40 744 5916>>> JUUVANNI.FI
ARCHIPELMUSEUM VON KUSTAVI >>> VARTSALANTIE 256 >>> +358 44 742 6630 >>> KUSTAVI.FI

JKYRKOGÅRDEN VID ST. JOHANNES KAPELL >>> KAPPELIRANNANTIE 33 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI
VARTSALAS GAMLA SKOLA >>> VARTSALANTIE 118 B >>> +358 400 199 757 >>> VARTSALANVANHAKOULU.FI
NATURSTIGEN I ÖSNÄS >>> VUOSNAISTENTIE 619 >>> KUSTAVI.FI
MIDSOMMARSTÅNG >>> KUSTAVI.FI
TREK´N FOOD >>> +358 45 1379 338 >>> TREKNFOODKUSTAVI.FI

visitkustavi.fi

KIVIMAA

KUL I KIVIMAA

KIVIMAA
BRYGGERIRESTAURANG MAISTONKI

Restaurangen serverar skärgårdsdelikatesser tillagade på ett traditionellt
sätt. Råvarorna kommer från lokala småproducenter och gårdar. Vi har plats
för sammanlagt 150 kunder. Vi har även en butik som säljer både det egna
ciderbryggeriets och andras lokala produkter.

KUSTAVIN KROUVI
Från Kustavis Krouvi beställer du rejäla pizzor och läckra picknickkorgar.
På menyn finns även wings och hotdog. Krovi känns igen på sin
alldeles nya uteservering och det fantastiska äppelträdet framför. Det
går även att boka en badtunna av Krouvi.

SKÄRGÅRDSRESTAURANGEN PRYKÄ
”Stora smaker utifrån och bästa närproducerade råvaror” – det är
restaurangens anda. På Prykäs meny återfinns Amerika-kusinens
sandwich och läckra sallader.

CAFÉ MAGGIA
Erbjuder salta och söta delikatesser även för avhämtning. Till det
lilla, hjärtliga kaféet tar man sig lätt med bil, cykel, buss och även
båt genom närbelägen besöksbrygga. Kaféet är barnvänligt och
välkomnar alla från bebisar till farfar.

LOOTHOLMA
Lootholmas turistområde i Gustavs. Högklassig inkvartering året om.
I de välrustade stugorna finns bl.a. sängkläder, kök, egen bastu och
i en del av dem ett varmvattenkar på altanen. Bokningar från en dag
till flera. Områdets strandrestaurang har öppet under sommaren
och på vintern kan restaurangen bokas för privata arrangemang.
Möten och evenemang kan även ordnas på områdets bastucenter
och i en separat möteslokal på stranden. På området finns stugor,
hamn, bränslestation för båtar, campingområde, restaurang,
beställningsbastun, möteslokal, två badstränder och frisbeegolfbana
med 9 banor. Uthyrning av cyklar och sup-brädor. På vintern finns ett
litet kafé med utskänkningsrättigheter i receptionen.

BRYGGERIRESTAURANG MAISTONKI >>> KÄRTYNTIE 2 >>> +358 45 697 2534 >>> MAISTONKI.FI
KUSTAVIN KROUVI >>> KÄRTYNTIE 5 >>> +358 40 845 8844 >>> FB:RAVINTOLAKUSTAVINKROUVI
SKÄRGÅRDSRESTAURANGENPRYKÄ >>> KIVIMAANTIE 11 >>> +358 50 326 0022 >>> FB:PRYKA22360
CAFÉ MAGGIA >>> KESKUSKUJA 1 >>> +358 50 363 6471 >>> FB: KAHVILAMAGGIA
LOOTHOLMA >>> KUNINKAANTIE 193 >>> +358 50 556 0440 >>> LOOTHOLMA.FI
HENNAN PARTURIKAMPAAMO >>> KESKUSKUJA 1 >>>P. 050 410 2270
PARTURIKAMPAAMO KIWI >>>KÄRTYNTIE 3 >>> P.040 594 5438
STUDIO DI MODA >>> KIVIMAANTIE 22 >>> +358 40 596 0636 >>> VAATEPUTIIKKI-STUDIO-DI-MODA.WEBNODE.FI

STUDIO DI MODA
I butikens sortiment ingår högklassiga varumärken för dammode
och en kollektion som ägaren själv har ritat och sytt. Produkt- och
storlekssortimentet är brett och möjliggör skapandet av stiliga
klädkombinationer. Lagning av kläder.

Kivimaa är centrumet
i Gustavs kommun.
Kommunens egen service
finns i centrum och
omfattar t.ex. Servitörmarknad som på sommaren
håller öppet on-lö kl. 10-13.
Loppis på fredagar 17–19.

KELTAINEN PUOTI
Keltainen puoti erbjuder mångsidig service som t.ex. Post och Matkahuolto,
tvätteri, present- och bruksföremål, handarbetsartiklar, gummistövlar och
Gustavs-produkter.

Genom att följa naturstigen
hittar du centrumets
service och sevärdheterna
bäst. Bekantskap med
kommunens motions- och
övriga service kan stiftas
på kustavi.fi. Genom
kommunens besöksbrygga
kommer du behändigt till
servicen i centrum.

SALE MAJAKKA & ALKO
Gustavs Sale Majakka står till tjänst för skärgårdsbor och resenärer året runt.
Vi har ett brett sortiment av skärgårdens egna produkter, närproducerade
läckerheter och vår personal är alltid glad att betjäna kunder. Utanför finns ett
ABC-automat och på sommaren säljer lokalbefolkning bl.a. fiskprodukter och
grönsaker. Alko finns i samma byggnad.

GUSTAVS NATUR- OCH KULTURSTIG
Stigen är cirka fyra kilometer lång. Längs stigen finns informationstavlor
som presenterar skärgårdsnatur och lokalkultur. Startpunkterna för naturoch kulturstigen ligger utanför Gustavs kommunhus (Keskustie 7) och på
parkeringsplatsen intill färjeläget. En del av stigen består av lättgången terräng
eller promenadstråk.

MERINEULE
Merineule fertigt finnische Strickwaren. Das Sortiment enthält u. a.
Fischerpullover, Cousteau-Mützen, T-Shirts und
Vieles mehr. Auch mit maritimen Aufdrucken.

GUSTAVS KYRKA
Gustafs träkyrka invigdes på sin
nuvarande plats 1783. Kyrkan
inrymmer 480 personer. Träkyrkans
nuvarande predikstol härstammar
från 1640-talet från St. Johannes
kapell. Timglaset å sin sida är
från 1700-talet och anskaffades
ursprungligen till St. Jakobs kapell.
Altarets krucifix av trä är tillverkad på
1350-talet. Havet finns närvarande även
i kyrkan.

LOGIFÖRETAGEN I GUSTAVS NORRA DEL
LOMAPALVELUT
Campingplats och stuguthyrning.

LOMAVALKAMA
Loma Valkama Oy är en semesteranläggning som grundats av
nykterhetsrörelsen i Egentliga Finland. Den har verkat utan avbrott
sedan 1967. Loma Valkama erbjuder många olika alternativ: stugor för
2–6 personer, bostäder för 3-4 personer av radhustypen och naturligtvis
ett campingområde där man kan bo i ett tält, egen husbil eller husvagn.

MERILUODON TÄHTI
Meriluoto Thai (120 m2, 6+2 sängplatser) är en ny, unik och ståtlig
skärgårdsvilla för åretruntbruk med alla bekvämligheter. Den ligger i
Kauris Salo i en lugn plats mitt i fantastisk skärgårdsnatur. Villan ligger vid
vägs ände, cirka 15 km från Sale.

GUSTAVS NATUR- OCH KULTURSTIG >>> KESKUSTIE 7 >>> KUSTAVI.FI
MERINEULE >>> KIVIMAANTIE 24 >>> +358 2 876 347 >>> MERINEULE.FI
GUSTAVS KYRKA >>> KIVIMAANTIE 30 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI
KELTAINEN PUOTI >>> KÄRTYNTIE 1 >>> +35850 540 7265
SALE & ALKO >>> PLEIKILÄNTIE 2
LOMAVALKAMA >>> VALKAMANTIE 81 >>> +358 400 621 490 >>> LOMAVALKAMA.FI
LOMAPALVELUT >>> MAANPÄÄNTIE 2 >>> +358 40 7536 135 >>> FB: KUSTAVIN-LOMAPALVELU
MERILUODON TÄHTI >>> LUODONTIE 39 >>> +358 50 441 1769 >>> TAHTIHUVILAT.FI

visitkustavi.fi

SALMINIITTU/
RAHI

DJURISKT HÅLLIGÅNG OCH ROLIGA UPPTÅG

SALMINIITTU
RAHIS HUSDJURSGÅRD
Rahis husdjursgård är en avslappnad, ren och barnvänlig husdjursgård. På
gården bor över hundra djur från kor och åsnor till ormar och olika typer av
ödlor. Vi har öppet dagligen 12–16 från början av juni till slutet av augusti,
För grupper öppnar vi redan i maj. Ta kontakt för att boka ett besök. På
sommaren betjänar ett litet kafé besökare under samma öppettider som
gården. Det finns också en möjlighet att grilla medhavd matsäck på en
gasolgrill.

ARTTEATRO
ArtTeatro ordnar årligen
i juli en cirkusfestival.
Programmet består av
mångsidiga föreställningar
och cirkusskola. Genom
ArtTeatro kan man delta
i mångsidiga program
så som cirkusutbildning,
vägledningstjänster,
friskvårdsdagar och
högklassiga föreställningar.

Från fastlandet når
man Gustavs genom
Kaitainens bro som
mäter cirka en halv
kilometer. Upptäck
skärgårdsnaturen
under en cykelutflykt
längs exempelvis
rutten i Rahi. På
vägen ser du lokala
herrgårdar och Rahis
majstång som prytts på
midsommarafton.

TALOUSKAUPPA
Kustavin Talouskauppa är
en dagligvarubutik, kafé/
lunchrestaurang och
bensinstation. Varje dag
serveras en läcker hemlagad
lunch och kaféet serverar på
plats bakade produkter från
morgon till kväll.

KYRKOGÅRDEN FÖR ST. JAKOBS KAPPELL
St. Jakobs kapell i Rahis Gunnarais blev färdigbyggt 1675. Ett hundra
år senare, 1783 flyttades stockarna och brädorna från St. Jakobs kapell
till Kivimaa i samband med att församlingarna gick ihop. Kyrkan restes
på nytt och vigdes som kyrka för Gustavs församling. Största delen
av kyrkoföremålen kommer från de gamla kapellen. Enligt traditionen
har klockstapeln flyttats i ett stycke från Gunnarais till dess nya plats
bredvid Gustavs kyrka.

RAHIS HUSDJURSGÅRD >>> RAHINTIE 561 >>> +358 40 5355 588 OR +358 500 826 299
KYRKOGÅRDEN FÖR ST. JAKOBS KAPPELL >>> RAHINTIE 576 >>> KUSTAVINSEURAKUNTA.FI

KLIPPKLÄTTRING
I Gustavs finns över tio klippor
lämpliga för klättring. Inte
för inte kallas Gustavs för
Finlands klätterparadis. På
sidan www.jammi.net går
det bra att stifta utförligare
bekantskap med klipporna.
Och även om klättring inte
skulle intressera finns fin utsikt
till skärgårdsnaturen från
många av klipporna. Observera
parkeringsinstruktioner på
ovannämnd sida.

ARTTEATRO >>> SALMINIITUNTIE 37 >>> +358 50 4307 928 >>> ARTTEATRO.COM
TALOUSKAUPPA >>> KUSTAVINTIE 5175 >>> +358 50 3316 145
KLIPPKLÄTTRING >>> JAMMI.NET

visitkustavi.fi

PARATTULA/
ISOLUOTO

MARITIM STÄMNING OCH KONSTHANTVERK

PA R AT T U L A

PETERZÉNS
Idylliska Boathouse-hus med vasstak ligger alldeles invid gästhamnens hjärta. Det finns
plats för fyra personer i en boathouse med eget soldäck, toalett och TV. Bastu, dusch
och en mångsidig frukost ingår i övernattningen. Ett perfekt övernattningsalternativ
både för grupper och skärgårdsresenärer. På området finns en gästhamn, kläd- och
inredningsbutiker, en högklassig restaurang med en stor uteservering på stranden,
parkgolf, paddel och uthyrning av sup-brädor och cyklar.

GUSTAVS HANTVERKSBY
Hantverksbyn bjuder mycket att se och uppleva för hela familjen. I
byn finns keramik-, ljus-, silververkstad, en smedja och en glashytta.
På sommaren kan man beundra bl.a. smedens och glasblåsarens
arbetsprov. I byn finns även ett kafé, lekredskap och husdjur.
Hantverksbyn med sina funktioner har öppet huvudsakligen under
juni-augusti bortsett från keramik- och ljusbutiker som håller öppet
året om.

TAMMINIEMIS SEMESTERSTUGOR

Från Heponiemi hamn
avgår en färja till Iniö i
Pargas stad. Restiden
är cirka en halvtimme.
Färjeförbindelsen är
avgiftsfri. Vi föreslår
en dagsutflykt med
cykeln till Iniös
skärgård.

Det finns stugor att hyra i många olika storlekar från 2 till 6
personer för kort- eller långtidsbruk. Det finns bilväg till alla
stugor. I Tamminiemi strand finns en ramp för sjösättning
av båtar och alla stugor erbjuder möjlighet till fiske från en
roddbåt. Även under vintersäsongen.

SKÄRGÅRDENS RINGVÄG
Ringvägen passerar Gustavs på sin rutt från fastlandet
till Heponiemis hamn där en färja till Iniö tar vid. Avsnittet
i Gustavs kan färdas året runt till Iniö Under 2021 är hela
Ringvägen öppen från den 14/5 – 29/8 2021. Det enda
avgiftsbelagda vägavsnittet är förbindelsen mellan Iniö
och Houtskär. Hela Ringvägen är dryga 200 km lång.
Ta god tid på dig att färdas på vägen och fördjupa dig i
skärgården. >>> Rengastie.fi

FRIISILÄ GÅRD
Friisilä gård erbjuder mycket att se och
uppleva bland shopping och kalasande.
På gårdstunet trivs olika djur så som
bl.a. höns, ankor och kaniner. Barnen
kallas till lek av en sandlåda,
rutschbana och när vädret tillåter
sätts det upp en liten hoppborg.
Från skogsbrynet startar en
spännande Sagoskogsstig. Följer
du den kan du möta skogens
invånare så som vättar, troll och
älvor. På adressen Friisiläntie 8 finns
en gårdsbutik och ett sommarkafé
som under sommarsäsongen har öppet
dagligen. Kafét bakar dagligen färska bakverk
och härliga kakor.

PETERZÉNS >>> PARATTULAN RANTATIE 16 >>> PETERZENS.FI
FRIISILÄ GÅRD >>> FRIISILÄNTIE 8 >>> +358 40 763 4444 >>> FRIISILANTILA.OMASIVU.FI

LAUKKARIS VINDSKYDD
OCH BADSTRAND
Laukkaris vindskydd ligger vid Laukkaris badstrand
på adressen Ruoninluodontie 100 D. Genom att
följa badstrandsskyltar från Iniövägen hittar man
fram. Parkeringsplatsen ligger cirka 100 meter
från vindskyddet. Vindskyddet lämpar sig även
för rörelsehindrade eftersom det går att parkera
närmare vindskyddet. Det är tillåtet att övernatta
utan att störa andra. På badstranden finns
omklädningsrum, torrdass, klippstrand och brygga.
Du observerar väl att utrymmena och områden inte
är rörelsefria.

TAMMINIEMIS SEMESTERSTUGOR >>> LAUPUSTENTIE 108 >>> +358 41 4321 809 >>> TAMMINIEMENLOMAMOKIT.FI
LAUKKARIS VINDSKYDD OCH BADSTRAND >>> RUONINLUODONTIE 100 D >>> KUSTAVI.FI
GUSTAVS HANTVERKSBY >>> INIÖNTIE 411 B >>> KUSTAVINSAVIPAJA.FI

visitkustavi.fi

EN RESA TILL DET MYSTISKA HAVETS FAMN

HAVETS FAMN

ENSKÄR
Enskär (60° 43,24’N, 21° 01,90’E) som ingår i
Gustavs kommun ligger i södra Bottenhavet. Utöver
klipp- och stenstrand finns det även frodiga lundar,
torra fält och ängskärr på ön. Ön har sannerligen
mycket mångsidig flora och fauna. Det har hittats
rentav 370 olika växtarter på Enskär. En del av ön
ingår i Bottenhavets nationalpark. Enskär är känt för
sin fyr som färdigställdes under den ryska tsaren
Nikolaj I:s regeringsperiod 1833. Enkärs fyr är
Finlands andra högsta fyr (49,4).
På Enskär finns ett hotell, kafé, en restaurang,
gästhamn och naturstig. Under sommaren görs
båtutflykter till Enskär från Gustavs och Nystad. I
utflyktspriset ingår guidning och besök på fyren.

TILL
H AV E T
KUSTAVI CHARTER

KATANPÄÄS BESFÄSTNINGSÖ

Kustavi Charter ordnar efter
önskemål skräddarsydda
kryssningar och bokningsbara
båtkörningar i världens vackraste
skärgård. Utflykterna omfattar bl.a.
spritsmugglingskryssningar.

Katanpääs läge var länge strategiskt betydande eftersom det
därifrån var möjligt att kontrollera tre inomskärsfarleder genom
Skärgårdshavet. Katanpää användes som örlogshamn redan
på 1800-talet. Sedermera uppförda Katanpääs fästning utgör
den nordligaste delen av Östersjöns största fästningskedja som
tsar Nikolaj II lät bygga på 1910-talet. Numera finns på området
ett bevarat, mycket gammalt byggnadsbestånd. På sommaren
finns det djur, såsom får, på området. Katanpääs service består
av gästhamn, kafé, inkvartering på kasernen och i bostäder,
naturstigar, bokningsbar restaurang och konferensservice. Under
sommaren görs båtutflykter till Katanpää från Gustavs och Nystad.

BOTTENHAVETS NATIONALPARK
Nationalparken består främst av ett smalt och långt band (160
km) skär, kobbar och öar i ytterskärgården
mellan Satmola och Gustavs. Öarna är i allmänhet ganska små
och vattnet runtomkring skärgården grunt. Nationalparken är
Finlands mest omfattande maritima skyddsområde. Bottenhavets
nationalpark grundades 2011. Parkens yta är cirka 913 km2 och
98 % av den utgörs av hav. Nationalparkens sevärdheter inom
Gustvas kommun består av Enskärs fyr och Katanpää.

ENSKÄR >>> +358 40 186 66350 >>> ISOKARI.FI
KATANPÄÄ >>> KATANPÄÄ 1 >>> +358 45 130 0332 >>>KATANPAA.FI

Gustavs kommun ligger omgiven av hundratals öar mellan fastlandet och öppen sjö.
Gustavs erbjuder mångsidig skärgårdsnatur,
såväl frodiga ängar och tallskogar i innerskärgården som ytterskärgårdens karga
kobbar. Strandlinjens längd är 908 kilometer.
Jämnt fördelad skulle varje kommuninvånare få en knapp kilometer av strandlinjen.
Knappa 80 procent av Gustavs yta består
av hav. Ön Kivimaa är Finlands tolfte största
havsö. För Gustavs fiskare och fiskodlare är
havet ett levnadsvillkor och för fritidsfiskare
erbjuder områdets fiskrika vatten upplevelser av att lyckas. Vi ska gemensamt hålla
skärgården ren. Lägg soporna i ett sopkärl.

KUSTAVIN CHARTER >>> +358 40 041 2013 >>> KUSTAVINCHARTER.FI
HULLU KALASTAJA >>> +358 40 052 6353
MERENPOLKU >>> +358 400 522 720 >>> FB: MERENPOLKU

HULLU KALASTAJA
Tillsammans med Hullu kalastaja kan även
en större grupp åka i väg tillsammans med
en professionell fiskeguide. På sommaren
från Hullu kalastajas fiskeredskapsbutik. I
Osnäs får du de bästa fisketipsen och adekvat
utrustning.

MERENPOLKU
Tillsammans med Merenpolku hänger du med
i Gustavs upplevelser! Tillsammans med en
erfaren fiskeguide och utflyktsmästare med
yrkesexamina har du en chans att fiska eller
göra gemensamt planerade båtutflykter eller
bara njuta av vårt underbara Skärgårdshav på
vår moderna och säkra båtpark.

visitkustavi.fi

Vuosnaistentie 617
Kustavi
044 2410066

à la carte restaurang
bar-café
lunch sommartid
take away
inkvartering året runt
livsmedels- och lifestylebutik
båt- och cykeluthyrning
många sommaraktiviteter
naturstig

Välkommen till Enskärs fyr

www.spauna.fi

TAMMINIEMIS SEMESTERSTUGOR

Vegetables, berries, new
potatoes and summer flowers
in season
Homemade food-Café

Transporter från Gustavs
till Enskärs fyr
I juli 2022:  tisdagar, onsdagar och
torsdagar. Med start från 5.7.
Avgång från Kivimaa brygga
kl. 14.30, retur kl. 20.00.

Priset inkluderar båtresa, guidad rundtur på
ön och inträde till fyren samt
kaffe med smörgås.
Pris: 80 e för vuxna och 40 e för barn.
Bokningar:
på webbplatsen info@isokari/merikauppa
eller med telefon 040 186 6350.

Mångsidiga inkvarteringsalternativ från sommarrum till stugor
av varierande storlek och utrustning för uthyrning.
Läge i havets famn bredvid skärgårdens ringväg.

www.tamminiemenlomamokit.fi
+358 41 432 1809 / Tiina Mäenpää
tiina@tamminiemenlomamokit.fi
Laupustentie 108, 23360 Kustavi

Farm shop
Baked goods
Activities for
the whole family:
playground for
children, and
small animals to watch
Friisiläntie 8, 23360 Kustavi
www.friisilantila.fi
www.facebook.com/friisilantila
Mari Väisänen +358407634444
Timo Siivonen +358405487455

Ostern bis November:
SKÄRGÅRDSBUFFÉ
Vår prisbelönta och populära buffé serverar dig
skärgårdens läckraste och mångsidigaste fisk- och
vegoalternativ. Från juni till augusti dagligen, under
påsken och maj-september på helgerna kl. 11.3016.30. För grupper övriga tider efter bokning.

Cirkusfestival
3.7.-31.7.2022.
Cirkusföreställningar och
workshops.

UTESERVERING PÅ STRANDEN, GÄSTHAMN,
INKVARTERING
Nyrenoverad, stor, skyddad och trivsam uteservering
på stranden med en lekplats och ett biljardbord. Det
finns 30 båtplatser för gäster. Bra och mångsidig
inkvarteringsservice samt en beställningsbastu med
havsutsikt för olika behov.

JUUVANNIN
MERENRANTAMÖKIT
TIMMERSTUGOR VID HAVET FÖR
KORT- OCH LÅNGVARIG UTHYRNING
BRA MÖJLIGHETER FÖR FISKE- OCH
FRILUFTSLIV,SJÖSÄTTNINGSRAMP,
KANOTUTHYRNING.
JUUVANNI.FI

www.artteatro.com
+358 50 4307928

KAFÉ - FÖRSÄLJNING
Ett brett sortiment av bakverk från
det egna bageriet, glass, godis, läsk,
livsmedel, hantverk,
kläder och souvenirer. Traktens bästa
grillrätter. Utskänkningsrättigheter.

LASSE JALONEN
VILISKERINTIE 27, 23360 KUSTAVI
+358 40 744 5916 / +358 400 539 916
JUUVANNI@JUUVANNI.FI

Ab Mittsommer:

À LA CARTE
Legendariska strömmingsbiffar, fräscha
sallader, ryktbara burgare samt säsongens
bästa delikatesser med bordsservering på
altanen och restaurangen på sommarkvällar
kl. 17.00-20.30.

SOMMARBAGERI
Det egna bageriets bakverk kan köpas på kaféet.
Meriasemas välkända skärgårdbröd,
nybakat matbröd, bullar, piroger, kakor och kex.
Handgjorda av rejäla råvaror utan tillsatser.
KAFÉ • RESTAURANG • UTESERVERING PÅ STRANEN
• A-RÄTTIGHETER • SOMMARBAGERI • INKVARTERING
• BESTÄLLNINGSBASTU • GÄSTHAMN
• FÖRSÄLJNING AV BÅTBRÄNSLE • VATTENPUMP
• SJÖSÄTTNINGSRAMP • GASOL

Vuosnaistentie 616, 23360 Gustavs • +358 2 877 512
info@vuosnaistenmeriasema.com
www.vuosnaistenmeriasema.com
www.facebook.com/vuosnaistenmeriasema

SIRKAMAN
TAKSI
22

Beställningstrafik
med småbussar
16-19-22
+ 358 40 041 5505

sirkamantaksi@gmail.com

TERVETULOA PERINTEISEEN JA
RAUHALLISEEN LOMAVALKAMAAN
•

teltta- ja vaunupaikkoja, mökkejä,

talviasuttavia
yksiöitä
TERVETULOA
PERINTEISEEN
VÄLKOMNA
TILL
TRADIONELLJA
• herkullinen lounas noutopöydästä
OCH
LUGN
RAUHALLISEEN
kesällä
klo 13LOMAVALKAMA
-LOMAVALKAMAAN
14.30

• leirejä,
opastettuja
• Tälthusvagnsplatser,
stugor,saaristoretkiä,
vinterbonade ettor
• ochtelttaja
juhla-skärgårdsutflykter,
ja vaunupaikkoja,
kokouspalvelut mökkejä,
jne.
• Läger, guidade
talviasuttavia
yksiöitä
fest-• ochhyvä
konferensservice
osv.ja rantasauna
uimaranta
herkullinen
lounas noutopöydästä
• Bra•
och strandbastu
•badstrand
loistavat
kalastusmahdollisuudet
kesällä
klo
13 -året
14.30
• Strålande
fiskemöjligheter
runt
•
•
•

ympäriopastettuja
vuoden
leirejä,
saaristoretkiä,
juhla- ja kokouspalvelut jne.
hyvä uimaranta ja rantasauna
loistavat kalastusmahdollisuudet
ympäri vuoden

Valkamantie 81 Kustavi - Puh. 0400 621 490
Valkamatie 81 Kustavi-• www.lomavalkama.fi
+358 w400 621 490
info@lomavalkama.fi
info@lomavalkama • www.lomavalkama.fi

VARTSALA FÄRJET IDTABELL
Från fastlandet anländer du till Vartsala med Finlands största vägfärja. Färjeresan tar knappt tio minuter.
Det går en färja till Åland från Osnäs strand, lämpligt om du till exempel vill göra en dagsutflykt till Brändö.

Från Vartsala till Kivimaa (centrum)
05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:30 11:10 11:30
11:50 12:10 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:30 17:10 17:30 18:00 18:30
19:00 19:30 20:10 20:30 21:00 21:30 22:00

PAUSER
08:20–08:40
10:50–11:10
16:50–17:10
19:50–20:10

Från Kivimaa till Vartsala (ön)
05:10 05:40 06:10 06:40 07:10 07:40 08:10 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:40 11:20 11:40
12:00 12:20 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:50 16:10 16:40 17:20 17:40 18:10 18:40
19:15 19:40 20:20 20:40 21:10 21:40

Vartsala
färjeförbindelse,
längd:
952 m

finferries.fi

TURISTINFORMATIONEN I GUSTAVS KOMMUN
(31.5.-15.8.) Kivimaantie 9, 23360 Gustavs.
Hos oss finns broschyrer och kartor och du får
de bästa tipsen för utflykter och shopping.

Tampere

Rauma

visitkustavi.fi
Vi finns på plats on-sö kl. 11-15.
Telefontid on-lö kl. 10-18, sö kl.
10-16: Tfn 044 742 6620
(utanför säsongen 050 575 9121).
matkailuneuvonta@kustavi.fi

Uusikaupunki
Isokarin majakka

Taivassalo

Vi finns även på Facebook och Instagram
@visitkustavi. Bli en följare.
Turku

Brandö

KUSTAVI

Iniö

Maarianhamina
Helsinki

Genom Gustavs Turistförening kan ni få auktoriserade guider för gruppbesök.
Vi erbjuder även färdiga paket för grupper men även skräddarsydda sightseeingar.
Ta kontakt med turistinformationen för ytterligare uppgifter.

@visitkustavi

