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Ruukkikoti Karjaalla 
Rennon ronsyava talo s 

Vaalea villa jarvinakymin 
Pakopaikka Porvoossa 

Vanha & valoisa tila 



SUVEN SULOISIN 
RAASEPORI 

Kesalomamatkan voi suunnata kotoisaan Suomeenkin - se on taynna 

yllatyksia. Tammisaari ja Hanko ovat ihania, kansainvalistakin henkea kuiskivia pienia 

kaupunkeja kahviloineen, mukavine majataloineen ja oivaltavine putiikkeineen. 

Suunnista parhaille paikoille vinkkiemme avulla. 

TEKSTI JONNA KIVILAHTI KUVAT KRISTA KELTANEN 
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REISSUTd'huvit 

"TAMMISAARESSA KANNATTAA KAVELLA PAIKASTATOISEEN, 
KOSKA VALIMATKAT OVAT LYHYITA JA KADUT KAUNIITA" 

TAMMISAAREN RAATIHUONEENTORIN LAIDALLA nokottavan lei-
pomo-kahvila Carl de Mumman terassi on aina taynna, eika ihme, 
silla paikan lohileivat suorastaan sulavat suussa. Sen naapurissa 
sijaitsee Popana, monipuolinen ja mukava kauppa taynna sisus-
tustuotteita, herkkuja ja hurmaavia Kitchen A i d -vempaimia vat-
kaimista paahtimiin. Liikkeessa on teepuoti, jossa myydaan muun 
muassa kauniisti pakattua Kusmi-teeta. Popanasta saa myos ruot-
salaisen Mikaela Willersin persoonallisia, keraamisia astioita ja 
kynttilanjalkoja. 

Viereisessa talossa on Pentik, joka hakee kaltaistaan: vanhassa, 
isossa myymalatilassa ollaan kuin kauniisti sisustetussa kodissa. 

Raatihuoneentorilta nouseva kavelykatu on Kuninkaankatu, 
jolla riittaa raikkaita li ikkeita. Yksi ihanimmista on Heidi Rune-
bergin Bimbo, muotili ike isolla M: l la . Siella lienee Etela-Suomen 
paras Odd Molly -valikoima. Muita Bimbon merkkeja ovat H u n -
kydory, Cream, Noa Noa ja Chi l l Norway. 

Kun Bimbosta jatkaa kipuamista ylospain, vastaan tulee Kom-
paniet, joka myy muotia ja sisustusta sulassa sovussa. Kaupan 
valikoimissa ovat muun muassa Handed By -korikassit, Globe 
Hopen laukut ja Oleanan neuleet. Punaisena lankana toimivat 
eettisesti hyvaksyttavat tuotteet. 

Tammisaaressa kannattaa kavella paikasta toiseen, koska vali-
matkat ovat lyhyita ja kadut kauniita. Valtaosa vanhankaupungin 
rakennuksista on 1800-luvulta, mutta onpa joukossa muutamia 
1700-luvultakin sailyneita. 

Saunakadulla sijaitsee Cafe Gamla Stan, jossa kannattaa pistay-
tya kahvilla, silla omistajaperhe valmistaa kaikki leivonnaiset itse. 
Sielta kannattaa jatkaa kohti satamaa, jossa sijaitsee muun muassa 
Knipan. Se on kalaruoistaan kuulu vanhanajan gourmetravintola, 
joka sijaitsee laiturin paassa, aivan Tammisaaren keskella. 

Sisavesilaiva Sunnan kelluttelee vastapaata Knipania. Sunnanil-
la voi suunnata risteilylle, jolla voi syoda ja nautiskella merellises-
ta ilmapiirista. 

Yopya kannattaa Villa Karlbossa, joka sijaitsee vain pienen mat-
kan paassa keskustasta, rauhallisella Overbyn alueella. Villa Karl-
bo on yksityinen majoituspaikka, jonka valkoisiksi maalatut hirret 
ja seesteinen sisustus taydentavat lomatunnelmaa. 

Tammisaaresta ajaa hetkessa Hankoon. Matka kannattaa teh-
da kauneinta mahdollista reittia, Appelgrenintieta p i tk in . Tieta 
reunustavat toinen toistaan kauniimmat vanhat vil lat , ja sen toi-
sella puolella siintaa kilometrien mittainen hiekkaranta. Osa v i l -
loista on yksityisomistuksessa, mutta valtaosasta voi vuokrata 
huoneita tai asuntoja. Tunnetuin Hangon villoista lienee Bellevue, 
jonka rannalla on kirmattu jo 1900-luvun alussa. Nykyisin Belle-
vuessa on useita yksityisasuntoja. 

Yopymiseen Hangossa soveltuu vaikkapa Villa Mai ja , joka si
jaitsee lahinna keskustaa. Vi l la Maijassa voi yopya hurmaavassa 
huoneessa, jossa on oma lasikuisti, tai pihatalossa, jonka tunnel-
massa on jotakin suloisen kotikutoista. 

Bulevardin suojaisalla sisapihalla on sisustusmajatalo Vil la L in-
nea. Vil la Linnean omistaja Nana Narhi pitaa kavelykadulla myos 
Vil la Hima -sisustusliiketta, jonka tuotteita voi ostaa Vil la Linne-
astakin. Bulevardilla sijaitsee myos retrohenkinen hotelli B8, jon
ka jokainen huone on erilainen. 

Hangon Matkai lutoimiston sivuilta loytyy kattava valikoima 
niin yksityismajoitusta kuin villoja ja pensionaattejakin. Suosittu 
kesakausi myydaan akkia loppuun, joten varaus kannattaa tehda 
hyvissa ajoin. 

Kavelykadulla on monenmoisia myymaloita, muun muassa suo-
sittua Gantia ja Peak Performancea myyva vaatekauppa ja Pelle 
Pettersonin oma liike. Sisustusliikkeita on useita, parhaita ovat 
Vi l la Hima ja Vonnes Interior. Vuorikadulla kannattaa poiketa 
myos kahville, silla kahvilasta saa aina tuoretta pullaa ja erityisen 
hyvaa kahvia. 

Hangossa on tapana l i ikkua pyoralla. Pyoran voi vuokrata esi-
merkiksi Ekstromin kalapuodista, Sportiasta, Sun Funista tai Su-
pervivosta. Kaupungin urheilulaji on tennis, ja kentat ovatkin jat-
kuvasti kaytossa. Paikalla kannattaa piipahtaa ilman mailaakin, 
silla Tennis Cafen herkut ovat vertaansa vailla. 

Tenniskenttien vieressa on Plagenin ranta, jonka maamerkkina 
to imi i nostalginen vesikaruselli. Uusittu Plagen Beach Bar —> 
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'PA KROKENIN KALAPOYTA 
ON VERTAANSA VAILLA" 

lienee lounaspaikoista se suosituin. Salaatin voi koota lukuisista 
taytteista, yksi suosituimmista on Skagen-rapulisuke. 

Alan's Cafe ja Hangon Kasityolaiset sijaitsevat samassa talossa, 
Vi l la Orrmanissa, aivan meren aarella. Samassa tilassa to imi i 
myos nostalginen antikvariaatti. Samoin rannan tuntumassa sei-
soo Hangon legendaarisin ravintola Hsf, jota pitaa kayda - aina-
k in katsomassa. Ravintolan katolla on komea terassi, jolla voi 
juhlia myohaan yohon. 

Makasiineilla on monta suosittua ravintolaa. Kuuluisin lienee 
Origo, jonka kiviseinat ja niille valuneet kyntti lat ovat ikimuistoi-
set. Origon vieressa on Makasi ini , jonka herkkujen aareen venei-
lijat palaavat kesa toisensa peraan. Yksi suosikki on Hangon Ma-
karonitehdas, jonka pastat ovat vastustamattomia. Makaroni -
tehtaan pojat tuovat maahan taivaallisia oljyja ja oliiveja. 
Harkinnassa on pasta-aiheisten ruokakurssien jarjestaminen. 

Classic Pizza puolestaan on varma valinta pizzan ystavalle. 
Hangon legendaarinen Casino elaa uutta kukoistustaan. Sen 

tiloissa to imi i myos Hanko Sushi. 
Tiilimakasiineissa sijaitsee Galleria Etela, jonka valikoimissa 

on nykytaidetta ja kotimaista muotoilua. L i l l i Rantalan luotsaa-
man gallerian nayttelyt ovat nakemisen arvoisia. Valokuvataidet-
ta kannattaa kayda katsomassa Studio Tomi Parkkosessa Satama-
kadulla. 

Aivan toisessa paassa Hankoa on surfaajistaan tunnettu Tul l i -
niemenranta, jonka huimi in tuul i in surfaajat ja purjelautailijat 
ajavat satojenkin kilometrien takaa. Paikka on nakemisen arvoi-
nen, parhaina paivina voi nahda jopa 50 leijamaista purjetta. 

Lopuksi passaa piipahtaa Kalasataman puolella. Pa Kroken on 
loistokas kalaravintola, jonka yhteydessa to imi i Ekstromin Kala-
puoti . Puodin valikoimaan kuuluu huikea maara herkkuja ravuis-
ta kampeloihin ja itse valmistettuihin silleihin. 

Ja Pa Krokenin kalapoyta - se on vertaansa vailla. Kokeilkaa 
vaikka. • 

Tammisaaren top 10 
Y O P Y M I S P A I K A T : villa Karlbo, Overby, Alapiha, Kustaa vaasan katu 3. 

KAHVILAT J A RAVINTOLAT : Carl de Mumma, Raatihuoneentori, 

Cafe Gamla Stan, Saunakatu 5, Knipan, Rantapolku. 

S I S U S T U S K A U P A T : Popana, Kustaa vaasan katu 8, 

Kompaniet, Kuninkaankatu 5, Pentik, Raatihuoneentori. 

V A A T E K A U P A T : Bimbo, Kuninkaankatu 3. 

Hangon top 10 
Y O P Y M I S P A I K A T : villa Maija, Appelgrenintie 7, villa Linnea, 

Bulevardi 13, Hotelli B8, Bulevardi 8. 

KAHVILAT J A RAVINTOLAT : Hangon Makaronitehdas, Satamakatu 15, 

Hanko Sushi, Appelgrenintie 10, Plagen Beach Bar, Tennisranta, 

Alan's Cafe Raatihuoneentori 4, Galleria Etela, Satamakatu 3. 

S I S U S T U S K A U P A T : villa Hima, Vuorikatu, vonnes interior, Vuorikatu, 

Hangon Kasityolaiset, Raatihuoneentori 4. 


