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Hi and welcome along spending a day on the fantastic Archipelago Sea in a Sea Kayak! 

During the trip you will experience some of the beautiful archipelago of Turku and Naantali in the best way 

possible while at the same time learning some sea kayaking basics. 

The languages spoken during the trip will be English, Finnish and 

Swedish according with the demand. 

We will start at Saaroniemi on the Ruissalo Island at 10:30am. You 

can catch the number 8 bus from the Turku center, Puutori bus 

stop PT1, to Ruissalo. A suitable bus leaves at 9:30am, although it 

is possible to take the bus earlier (leaves every 30’) if you want to 

spend some time on Ruissalo.  Jump off the bus after 25 minutes 

on its end stop on Ruissalo Camping. You will find us when you 

walk down to the swimming beach and then walk right along the 

beach 200 meters. We ask you to please be ready to start with 

suitable clothes on at 10:30am so that we are able to get going. 

Bring the following with you: 

 Clothes according to weather (soft and 

weatherproof) 

 a full clothes change in a plastic bag, for the 

case that you would get wet 

 sunglasses 

 a cap 

 sandals or other soft shoes (you can also 

paddle barefoot) 

 extra energy and something drink 

(chocolate bars, fruit and at least ½l water 

or similar) 

 

During the trip, we will serve a field lunch consisting of archipelago bread, fruits, coffee and tea. 

The pace and length of the tour is adjusted according with the weather and the participants. We will be back at 

Saaroniemi around 5:30pm, and anyone wanting transportation back to Turku will be offered transportation. If 

you want to stay on Ruissalo for a while, bus 8 leaves every half hour. 

In any questions, please contact Aavameri on info@seakayaking.fi or by mobile phone +358 44 980 77 88. 

A warm welcome along!  
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Hei ja tervetuloa mukaan viettämään kesäpäivää kajakissa! 

Päivän aikana teemme rauhallisen retken merikajakeissa. Retken pituutta ja vauhtia sovitamme osallistujien ja sään 

mukaan. Retken kielet ovat tarpeen mukaan suomi, ruotsi ja 

englanti. 

Aloitamme Saaroniemen rannalla kello 10:30. Autot kannattaa 

sitä ennen pysäköidä uimarannan vieressä olevalle ilmaiselle 

pysäköintialueelle. Jos tulet linja-autolla, käytä bussia numero 8, 

joka lähtee kello 9:30 Turun keskustan Puutorilta, pysäkki PT1. 

Linja-auton päätepysäkki on aivan pysäköintialueen vieressä. 

Melontarannalle pääset joko kävelemällä mäkeä ylös kahvilalle, 

jatkamalla sen oikealla puolella menevää polkua pitkin ja mäkeä 

alas, tai vaihtoehtoisesti pysäköintialueelta rantaa pitkin 

oikealle noin 200 metriä.  

Tuo seuraavat välineet mukanasi 

 Vaatteet sään mukaan (pehmeät ja säältä 

suojaavat vaatteet) 

 täydellinen kerros varavaatteita (sen varalle 

että kastut) pakattuina muovikassiin 

 aurinkolasit 

 lippalakki 

 sandaalit tai muut kevyet kengät 

 pyyhe ja uima-asu jos haluat uida matkan 

aikana 

 ekstraenergiaa ja taukojuomaa, esim. 

suklaapatukoita, hedelmiä ja kahvia tai teetä 

termoksessa 

 juomavettä vähintään 0,5 l 

 

Tarjoamme retken aikana retkilounaan joka sisältää saaristolaisleipää, hedelmiä sekä kahvia ja teetä. 

Retken kulun sovitamme ryhmän ja sään mukaan niin, että palaamme Saaronniemelle viimeistään hieman kello 

17:30 jälkeen. Kuljetamme kaikki kuljetusta haluavat osallistujat takaisin Turun keskustaan, mutta mikäli haluat 

jäädä vielä hetkeksi Ruissaloon, busseja lähtee aina puolelta. 

Jos sinulla on kysymyksiä ennen retkeä, ota yhteyttä Aavamereen, sähköpostitse info@aavameri.fi tai puhelimitse 

044 980 77 88. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 
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