Välkommen till Raseborg
Endast en dryg timme från Helsingfors och Åbo finns ståtliga
Raseborgs slott och Raseborgs Sommarteater, som tillsammans bildar en av regionens stora turistattraktioner.
Området bjuder på en helhetsupplevelse med vacker natur, en unik
historisk miljö, närproducerad mat, möjligheter till paddling och
andra aktiviteter och teaterupplevelse på en av Finlands största
utomhusscener.
Raseborgs medeltida slott är en av de ståtligaste slottsruinerna i
Finland. Den berättar om den fascinerande medeltiden då Finland
var en del av det svenska riket. Livet på Raseborgs slott växlade
mellan vardagen i ett förvaltningscentrum till glansfullt hovliv. Då du
besöker slottsruinerna finns det många olika programalternativ. Du
kan bekanta dig med slottet på egen hand eller delta i en guidad
tur.
Restaurangen och caféet i Slottsknektens stuga bjuder hela sommaren på närmat och andra delikatesser tillredda i eget kök. Slottsknektens stuga är en av Finlands första turistanläggningar.

Raseborgs Sommarteater är den största sommarteatern i Svenskfinland med över 1100 fasta sittplatser.
Pjäserna har genom åren varierat från lokalhistoriska pjäser –
ofta originalverk med anknytning till både slottet och bygden – till
välkända musikaler och familjepjäser. Ett varumärke för Raseborg
är musikaliskt högklassiga uppsättningar, där amatörers spelglädje
och professionellt teaterkunnande går hand i hand.
I år presenterar sommarteatern det storslagna familjeäventyret
Jorden runt på 80 dagar som visas 27.6- 4.8. Pjäsen baserar
sig på den klassiska äventyrsberättelsen av Jules Verne och bjuder
på såväl musik, dans, spänning som humor. Men utöver det vill vi
bjuda vår publik på ett äventyr som går som en röd tråd ända från
att man anländer till teaterområdet tills man kommit hem och spelat
Kahoot! med frågor från föreställningen. Man kan bekanta sig med
det publikarbete vi har bl.a. i form av en TurfHunt och en ”Världsutställning” och njuta av förfriskningar, med inslag från olika delar av
världen, i vår buffé i lugn och ro.

En dag vid Raseborg

En ekologisk resa jorden runt

- dagsutfärd som bjuder på kulturhistoria, teater,
vacker natur och fina smakupplevelser.

- en utfärd som kombinerar cykeltur, smakupplevelser,
kulturhistoria och teater.

Dagspaketet gäller söndagar under perioden 29.6-4.8.2019
(30.6, 7.7, 21.7, 28.7 och 4.8)
Pris 79 €/vuxna och 49 €/barn under 16 år.

Dagspaketet gäller söndagar under perioden 29.6-4.8.2019
(30.6, 7.7, 21.7, 28.7 och 4.8)
Pris 79 €/vuxna och 49 €/barn under 16 år.

Gör en utfärd till Raseborgs medeltida slott med omgivning,
där också Svenskfinlands största sommarteater, Raseborgs
Sommarteater, är belägen. I år presenterar man familjeäventyret
Jorden runt på 80 dagar. Föreställningen är på svenska. Under
dagen kan du beundra vackra landskap, delta i en guidad tur i
slottet, äta en smaklig lunch och njuta av en rolig sommarteaterföreställning. Under pausen serverar vi dessutom en sandwich
med valfri dryck.

Gör en cykeltur till unika Raseborgs medeltida slott med omgivning. Samma innehåll som ”En dag vid Raseborg”-paketet.
Transporterna görs med cykel från Karis järnvägsstation. Cykeln
avhämtas från Art Café Serendipity, ca 500 meter från stationen
och returneras till samma plats.
Tågtidtabeller: Ankomst från Helsingfors kl. 10.31 eller 11.32,
ankomst från Åbo 10.26.
Avfärd till Helsingfors kl. 21.28 och till Åbo 21.28.

Pris 79 €/49 € inkluderar:
Taxiresa från Karis järnvägsstation till Raseborgs slott med retur
Lunch på Slottsknektens stuga
Inträde till slottet och guidad tur
Teaterbiljett
Sandwich och dryck i pausen

Pris 79 €/49 € inkluderar:
Cykelhyran för hela dagen
Lunch på Slottsknektens stuga
Inträde till slottet och guidad tur
Teaterbiljett
Sandwich och dryck i pausen

Utfärden inkluderar inte:
Tågbiljetter
Vi kan vi behov skaffa tågbiljetterna och leverera dem som
textmeddelande till mobilen.

Övrigt: Kläder enligt väderlek.

Utfärdsbeskrivning:
Tåg från Helsingfors till Karis med ankomst kl. 12.31 eller från
Åbo till Karis med ankomst kl. 12.26
Tågresan tar ca en timme och kostar 10-12 €.
12.40-13.00 Transport till slottet. Taxin avgår från taxihållplatsen.
13 Lunch i Slottsknektens stuga
(kan också avnjutas efter den guidade turen).
14-15 Guidad tur i slottet (på svenska och finska)
15-16 Egen tid för att besöka t.ex. det närliggande Forngårdens
museum eller Snappertuna kyrka
16-18.30 Teaterföreställning på Raseborgs Sommarteater
– Jorden runt på 80 dagar
19 Transport till Karis järnvägsstation
19.28 Tåget avgår till Helsingfors
19.32 Tåget avgår till Åbo
Övrigt: Kläder enligt väderlek.
Mer information och bokningar: www.raseborgsslott.fi
Raseborgs Sommarteater - www.raseborg.org

Raseborgs Sommarteater
Jorden runt på 80 dagar – Ett fartfyllt äventyr som passar hela familjen.
Föreställningen tar ca 2,5 timme inklusive en 30 min. paus och vi spelar på svenska.
Föreställningar: 27.6-4.8.2019
Biljetter:
Vuxna 27 euro, pensionärer och studerande 22 euro, barn under 16 år 15 euro.
Barn under 5 år utan egen sittplats gratis.
Biljetter kan bokas per e-post: info@raseborg.org eller telefon: +358 19 241 5035.

