Skaftung Nature

Utön Havshotellin rantasaunasta on mainio näköala kylän suuntaan

Utön lintukurssin alustava ohjelma 13.9. - 16.9.2018
Päivittäinen ohjelma :
13.9 To
Lähtö Pärnäisistä klo 15,00 M/S Eivorilla ( https://www.utohotel.fi/yhteydet/ ) ja olemme perillä Utössä 19.30.
Merimatkan aikana (olosuhteiden mukaan) tarkkailemme lintuja kannelta käsin tai laivan sisältä. Laivan
ravintolassa nautimme laivakokkien tekemän lounaan. Perillä Utössä majoitumme Havshotellin Kalkakseen
ja teemme lyhyen iltaretken. Kalkaksessa on tarjolla merinäköalahuoneet tai sisäpihan puolen huoneita.
Vuodevaatteet ja pyyhkeet kuuluvat majoituspakettiin. Illaksi en ole varannut ruokailuja, mutta
Havshotellin ravintolassa on mahdollista ruokailla omien toiveiden mukaan. Hotellin tarjonta on nyt muuttunut
uuden omistajan myötä ja uusi omistaja vaikuttaa joustavammalta kuin aiempi. Joka tapauksessa kannattaa
Nauvosta ostaa jotain eväsluonteista pientä syötävää.
14.9 Pe
Aamuherätyksen jälkeen lyhyt aamuretki, minkä jälkeen yhteinen hotelliaamiainen. Aamiaisen
jälkeen jatkamme retkeilyä palataksemme lounaalle. Lounaan jälkeen pieni lepotuokio ja retkeilyä
valoisan ajan loppuun. Illalla mahdollisuus käydä majakalla seuraamassa yömuuttoa. Retkeilyn
painopisteenä on aamulla muutonseuranta ja päivällä johdetusti kiertelyä saaressa. Päivän
aikana tutustumme vanhaan varuskunta- ja majakkamiljööseen lähietäisyydeltä.
15.9 La
Aamu kuten perjantaina eli herätyksen jälkeen lyhyt retki, minkä jälkeen yhteinen
hotelliaamiainen. Iltaohjelmina tulee olemaan vaihtelevasti saunomista, ruokailua, majakkakierros tms.
Perjantai-illaksi varaan käyttöömme rantasaunan.
16.9 Su
Aamiaisen jälkeen lyhyt retkenpoikanen ja siirtyminen laivalle. Syömme lounaan hotellilla ennen
siirtymistä laivalle. Alukselta käsin voi taas havainnoida merilintuja ja -muuttoakin sään ja
kiinnostuksen mukaan. Laiva lähtee klo 12.30 ja saavumme Pärnäisiin klo 18.00.
Autokuljetukset: Yhteiskuljetus järjestyy hyvin Helsingin suunnalta ja takaisin.
Hinta : 570,00 € Kalkas, pihan puoli,
620,00 €, Kalkas meren puoli ja parveke, parivuoteet
Yhden hengen huoneen lisähinta 80,00 €
Hintaan sisältyy opastuksen lisäksi laivamatkat ruokailuineen, perillä majoitus, aamiainen ja
lounas sekä iltaohjelmat, sauna ja majakkakierros.
Tietoa Utöstä:http://uto.fi/2.0/service.php?lang=fi

http://www.jtenovuo.com/blogi/

Hotellin tiedot:

M/S Eivor -aikataulut :

http://www.utohotel.fi/index.php?lang=fi

https://meritie.fi/wp-content/uploads/2018/07/Eivor-talvi-2018-2019.pdf
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sää:http://ilmatieteenlaitos.fi/rannikkosaa?station=100908
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