
Raseborg
EKENÄS • KARIS • POJO • BILLNÄS BRUK • BROMARV SKÄRGÅRDSBY • EKENÄS SKÄRGÅRDS NATIONALPARK 
FISKARS BRUK • JUSSARÖ • RASEBORGS SLOTT • SKÅLDÖ • SNAPPERTUNA BY • SVARTÅ SLOTT • TENALA BY

2018-2019

DIN BESÖKSGUIDE TILL

visitraseborg.com

Nära. Ändå annorlunda
En helt egen värld - endast  
en dryg timme från Helsingfors och Åbo.
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Kustrutten
kustrutten.fi

Kustrutten
kustrutten.fi
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Hanko
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Salo
    33 km

Åbo
Turku
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Svartå Slott – svartaslott.fi

Raseborgs slottsruiner  
– utinaturen.fi/Raseborg

Ekenäs Port

Västerby friluftsområde

Påminne skidcenter  
& backbilsbana – paminne.com

Calliola – calliola.com

Kisakeskus – kisakeskus.fi

Malmbacka – malmbacka.fi

Åminne Gård – nordcenter.fi

Frontmuseet i Lappvik 
– frontmuseum.fi

Fiskars Bruk 
– fiskarsvillage.fi

Gästhamn

Avstånd till olika stadsdelar 
i Raseborg (med bil)
Till KARIS:
Från Helsingfors .............................................76 km
Från Åbo .........................................................118 km
Från Helsingfors-Vanda flygplats ............89 km
Från Tammerfors ........................................222 km
Från Jyväskylä .............................................329 km
Från Hangö .......................................................51 km

Till EKENÄS:
Från Helsingfors .............................................93 km
Från Åbo .........................................................111 km
Från Helsingfors-Vanda flygplats .........105 km
Från Tammerfors ........................................237 km
Från Jyväskylä .............................................345 km
Från Hangö .......................................................35 km 

Till POJO (nära Fiskars Bruk):
Från Helsingfors .............................................86 km
Från Åbo .........................................................112 km
Från Helsingfors-Vanda flygplats ............98 km
Från Tammerfors ........................................231 km
Från Jyväskylä .............................................223 km
Från Hangö .......................................................61 km

Avstånd inom Raseborg (med bil) 
Karis–Ekenäs ...................................................18 km 
Karis–Fiskars ..................................................13 km
Karis–Svartå ....................................................18 km
Karis–Billnäs ..................................................2,5 km
Karis–Pojo ........................................................10 km
Karis–Snappertuna .......................................11 km
Karis–Tenala ....................................................30 km
Karis–Bromarv ...............................................50 km

Ekenäs–Fiskars ...............................................30 km
Ekenäs–Svartå ................................................35 km
Ekenäs–Billnäs ................................................20 km 
Ekenäs–Pojo ....................................................25 km
Ekenäs–Snappertuna ...................................16 km
Ekenäs–Tenala ................................................18 km
Ekenäs–Bromarv ...........................................35 km

Fiskars–Pojo ...................................................... 5 km
Fiskars–Billnäs ...............................................10 km
Fiskars–Snappertuna ...................................25 km 
Fiskars–Svartå ................................................25 km 
Fiskars–Tenala ................................................20 km
Fiskars–Bromarv ...........................................40 km
 
Svartå–Snappertuna ....................................35 km
Svartå–Billnäs .................................................20 km
Svartå–Pojo .....................................................24 km
Svartå–Tenala ..................................................44 km
Svartå–Bromarv ............................................62 km

Raseborg



Terrängcykling
fiskarsvillage-
trailcenter.fi
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I Raseborg är avståndet 
från gräns till gräns 

över 100 km. 

VÄND BLAD SÅ 
HITTAR DU EN 
KARTA ÖVER 
HELA RASEBORG

Fakta om  
staden Raseborg

Planering och texter: Martina Österberg/
Raseborgs stads turistbyrå  
Fotografier: Emilia Nyberg, Fotofabriken, 
Martina Österberg, Multifoto, Calliola, Eva 
Tordera, Fiskars Village, Fiskars museum, 
Elisabeth Blomqvist, Jari Pohjalainen, Kaisa 
Korpinen, Kisakeskus, Linnea Ingman, Lotta 
Söderlund, Malmbacka, Salla Keskinen, 
Svartå Slott, Åminne Gård, Ägräs Distillery, 
turistbyråns arkiv m.fl. Den stora pärmbilden 
togs av Jöns Aschan, paddlingsfabriken.fi
Layout: Leo Graphics
Denna broschyr är tryckt 
på miljövänligt papper av 
Nord Print, Helsingfors 2018

Svenska Finska

Raseborg Raasepori

Ekenäs Tammisaari

Karis Karjaa

Pojo Pohja

Tenala Tenhola

Svartå Mustio

Skuru Pohjankuru

Förbindelser: med bil, buss, tåg, cykel eller 
båt. Färdanvisningar hittar du på sid. 20 eller 
på visitraseborg.com - Info - Hitta till Raseborg.

Fler frågor? Vi finns här för att hjälpa!
Raseborgs turistbyrå finns precis invid Råd-
hustorget i Ekenäs.

Gatuadress: Gustav Wasas gata 10, 
10600 Ekenäs.

Tfn +358 (0)19 289 2010 
tourist.office@raseborg.fi

Denna broschyr är utgiven av Raseborgs stads 
turistbyrå. Vi hoppas du ska ha mycket nytta 
och glädje av den. Vi förbehåller oss rätten till 
ändringar. 
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Vill du veta mer ska du gå in på vår webb-
plats visitraseborg.com – där hittar du mer 
info och en uppdaterad evenemangs- 
kalender. Följ oss även på Instagram och 
Facebook under namnet Visit Raseborg.

HELSINGFORS

HELSINGFORS-VANDA 
FLYGPLATS

ÅBO

TAVASTEHUS

ESBO

INGÅ

HANGÖ

LOJO

KIMITO

SALO

TAMMERFORS

Ligger i landskapet Nyland och 
grundades 1.1.2009 av tidigare 
Ekenäs stad, Karis stad och Pojo 
kommun.

Yta: 2 178 kvadratkilometer, varav vatten-
områden 1 035 kvadratkilometer.

Invånarantal: ca 28 000

Raseborg är känt för sina många fina byar 
och bruk – bland dem Billnäs, Bromarv, 
Fiskars, Snappertuna, Svartå och Tenala. 

Raseborg kan stoltsera med ca 6 400  
sommarstugor och en unik skärgård som 
består av ca 1 300 holmar och Ekenäs skär-
gårds nationalpark.

Raseborg är en tvåspråkig stad där ca  
65 % talar svenska, ca 31 % finska och några 
procent andra språk. Därför har många 
stadsdelar och byar både ett svenskt och  
ett finskt namn (se tabellen intill).
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Raseborg ligger närmare än du tror – på den finländska sydkusten 
strax före Hangö och mittemellan storstäderna Helsingfors och Åbo. 
Från dessa två städer åker du hit på endast en dryg timme. Men när 
du väl kommit fram är det nästan som att stiga in i en annan värld. 

I Raseborg finns alla ingredienser till ett gott liv. Här kan du ta dagen i ett 
makligare tempo och njuta av lugn och ro. Unna dig en meditativ tur i skogen 
eller andas frisk havsluft i skärgården. Cykla i måleriska kulturlandskap eller 
gör en historisk tidsresa i ståtliga slott och bruksmiljöer. Välj bland kultur-
begivenheter, mysiga caféer och restauranger. Botanisera i skogens skafferi 
eller handla närproducerad mat på marknader och torg. Upplev småskalighet, 
lätthet och småstadscharm. 

I vidsträckta Raseborg finns många pittoreska tätorter och byar att bekanta 
sig med. Gör en dagstur, stanna en natt eller kanske en hel vecka. Hyr en stu-
ga och ta ut det bästa av sommartorg, skärgårdsbutiker och härliga solned-
gångar.  

I denna broschyr ger vi tips och idéer om vad du kan uppleva i Raseborg.  
För uppdaterade uppgifter om t.ex. inkvartering, mat, dryck och aktiviteter 
rekommenderar vi ett besök på vår webbplats visitraseborg.com. Ta även en 
titt under rubrikerna Upplev, Tips & idéer och Evenemang. 

Välkommen till Raseborg!
Nära. Ändå annorlunda.

PS! Många blir faktiskt så förtjusta i Raseborg att de väljer att flytta hit.  
Vem vet, kanske du är en av dem? Vill du veta mer om boende i Raseborg  
ska du navigera in på raseborg.fi/bobra

Lugn, livskvalitet 
och småskalighet
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Från slott till koja
Läs mer på s. 6

Skärgårdsliv i Raseborg
Läs mer på s.8

Ut till havs utan egen båt 
Läs mer på s.9

Motion med det  
lilla extra

Läs mer på s.11

Raseborg gröna kraftverk 
Läs mer på s.12

Smaka på Raseborg!
Läs mer på s.14

Kultur och evenemang  
för alla sinnen

Läs mer på s.16

Barnens Raseborg 
Läs mer på s.18

Fest eller möte i Raseborg 
Läs mer på s.19

Hitta till Raseborg
Läs mer på s.20

Sevärdheter & upplevelser     
Läs mer på s.22
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Raseborgs slottsruin

Från slott till koja
När staden Raseborg grundades år 2009, fick den sitt 
namn av historiska Raseborgs slott med anor från 
1300-talet. Idag ligger slottsruinerna på ett högt berg 
vid en å, men i tiderna var hela slottet omgivet av hav. 
Under historiens gång har såväl svenskar, danskar 
som sjörövare slagits om slottets herravälde. 

Men historien tar inte slut där. Den fortsätter och 
tar dig till bruksmiljöer, slott, byar, vacker arkitektur, 
museer, minnesmärken och levande kulturlandskap. 
Till alla tidsresenärers glädje är en stor del av de 
historiska miljöerna dessutom välbevarade och kan 
besökas året om. 

Raseborgs historia är en skattkista av in-
tressanta händelser och spännande anek-
doter. Vill du göra en riktig djupdykning i 
denna värld rekommenderar vi en guide! 
Ifall du önskar en alldeles egen guidning 
går det bra att boka en skräddarsydd 
tur. Här kommer våra bästa tips – vilken 
är din favorit?

Fiskars museum ligger på Hammarbacken 
i Fiskars övre bruk och har utvecklats till 
ett levande lokalmuseum för brukskultur. 
Delta i guidningar, tidsresor och evene-
mang och upplev livet i Fiskars bruk från 
1600- till 2000-talet. Museet erbjuder 
barnvänliga Gör det själv-verkstäder,  
där hela familjen kan lära sig om brukets 
historia och livet förr. fiskarsmuseum.fi

Väck historien till liv - delta i en guidad tur!

Blev du nyfiken och  
vill veta mer?

Gå in på visitraseborg.com –  Upplev  
– Historiska sevärdheter & museer.  

Där kan du läsa mer om våra 
 histor iska sevärdheter, minnes
märken, skulp turer och kyrkor! 

Dramatiserade tidsresor. Vill du lära känna 
slottsfrun Katarina på Raseborgs slott 
eller konstnären Helene Schjerfbeck som 
levde i Gamla stan i Ekenäs? Följ med på 
dramavandring i autentisk miljö. Läs mer på 
visitraseborg.com – Upplev – Guidningar.  

Gamla stan i Ekenäs. Guidad tur i Gamla 
stan i Ekenäs med spännande detaljer om 
de gamla hantverkarkvarterens hus  och  
personerna som jobbat och bott i dem. 
Sommaronsdagar i juli. visitraseborg.com  
– Upplev – Guidningar

Funktionalistisk arkitektur i Karis. Visste 
du att det finns ovanligt många funkishus i 
Karis? Lär dig mer om dem, Karis närhisto-
ria och Hilding Ekelunds arkitektur under 
en guidad stadsrunda  –raseborgsguider.info

Svartå Slott. Magnifika Svartå Slott med 
konst, skulpturer och vackra antika möb-
ler. Interiören är pietetsfullt restaurerad 
med sina rikliga målningar, dekorerade 
kakelugnar och sin gustavianska inredning 
med restaurerade originalgolv. Med god 
(eller dålig) tur får du syn på ett av slottets 
spöken. svartaslott.fi



Historiska miljöer - våra bästa tips

Anrika Fiskars Bruk. Det är ingen slump att 
historiska Fiskars Bruk utsågs till Finlands 
bästa resmål år 2015. Den natursköna 
bruksbyn bjuder på upplevelser för liten och 
stor året om. Design, hantverk och muse-
iverksamhet, högklassig konst och kultur, 
naturupplevelser, evenemang, caféer, krogar, 
mikrobryggerier och till och med ett eget 
destilleri. Läs mer på fiskarsvillage.fi

Billnäs bruk ligger vackert precis vid 
Svartån och den forna Kungsvägen. Det 
historiska bruket har precis som Fiskars haft 
en central roll i den finländska industrins 
uppbyggnad. Brukets vackra miljö restaure-
ras stegvis. Besök Byggnadsapoteket som 
har ett imponerande sortiment för restau-
rering och byggnadsvård. Missa inte heller 
Billnäs Garden & Bistro, där du kan äta gott. 
probillnas.fi

Förläng din historiska tidsresa  
på Raseborgs museer! TIPS

Mellan Raseborg och Hangö 
hittar du även det krigshistoriska 

Frontmuseet i Lappvik. Kombinera 
med landskapsmuseet EKTA 
i Ekenäs och lär dig mer om 

Västnylands historia! 
frontmuseum.fi

Idylliska, havsnära Ekenäs grundades 
år 1546, nästan samtidigt med Finlands 
huvudstad Helsingfors. Här kan du upptäcka 
gamla hantverkarkvarter i pittoreska Gamla 
stan och flanera på Finlands äldsta gågata 
Kungsgatan. Här finns även museicentret 
EKTA, Hagens och Ramsholmens historiska 
parkskog och ett mångsidigt kultur utbud. 
Njut av cafékultur, torgdagar och mysig 
småstadsatmosfär. visitraseborg.com

Pietetsfullt restaurerade Svartå Slott är 
den största icke kyrkliga träbyggnaden i 
Finland. Byggnadsstilen representerar över-
gångsperioden från rokoko till nyklassicism. 
Vi rekommenderar en guidad tur i slottet, en 
promenad i den fantastiska slottsparken och 
en måltid på den högklassiga Slottskrogen. 
Dessutom kan du övernatta invid slottet och 
njuta av den vackra miljön även till frukost. 
svartaslott.fi

Ståtliga Raseborgs slottsruiner invid  
historiska Snappertuna by och dess vackra 
lilla kyrka. Stick dig in på kaffe eller mat 
i Slottsknektens stuga – Finlands första 
turisthydda som byggdes år 1893 precis 
invid slottet. Delta i guidade tidsresor i och 
kring slottet, ta en tur på Kärleksstigen och 
besök Forngårdens museum. På sommaren 
evenemang och Raseborgs Sommarteater.  
utinaturen.fi/Raseborg

Kolarbyn i Malmbacka lär ut hur man 
i  tiderna producerade kol till de väst-
nyländska järnbruken. Under Kolarhelgen 
i september tänds milan. Det firas med 
traditionsenligt program och intressan-
ta  berättelser om kolning i mila. En fin 
upplevelse för dig som är intresserad av 
gamla  arbetsmetoder och traditioner! Boka 
guidning och övernatta i kojor eller enkla 
timrade stugor året om. malmbacka.fi

Landskapsmuseet EKTA i Ekenäs – ektamuseum.fi
Fiskars museum – fiskarsmuseum.fi
Svartå Slott – svartaslott.fi
Tenala hembygdsmuseum – tenalamuseum.fi
Lantbruksmuseet i Finbygränd – lantbruksmuseetfinbygrand.fi
Lantbruks- och hembygdsmuseum Gillesgården i Pojo – pojo.hembygd.fi
Forngården i Snappertuna  – ektamuseum.fi
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Skärgårdsliv i Raseborg
Raseborgs skärgård med sina ca 1 300 öar hör till de vackraste i  Finland. 
Den täcker allt från innerskärgårdens holmar, sund och vikar till yttre 
havsbandets öppna horisont med enstaka kobbar och skär. 

Om sommaren bjuder skärgården på världens bästa och enklaste medi
tation. Sätt dig på en solvarm klippa och njut av glittrande hav och skön 
havsbris. Lyssna på fiskmåsar och tärnor medan enstaka båtar sveper 
förbi. Ifall du föredrar mera liv och rörelse kan du segla, paddla, fiska, 
simma eller dyka.

Vill du leva riktigt skärgårdsliv kan du hyra en sommarstuga för en 
vecka eller två. Handla mat och tanka bensin i en äkta skärgårdsbutik 
och fira solnedgångar på skärgårdsbyarnas terrasser. Upplev midsom
marfestligheter och folkvimmel på sommartorg i Bromarv, Sandnäsudd 
eller Sommaröstrand.
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TIPS
Njut av fantastiska skärgårds- och kulturlandskap på cykel  
– åk Kustrutten, nu även via Raseborg! Cykelrutten knyter ihop 
Finlands sydligaste stad Hangö med Kimitoön i Egentliga Finland 
tack vare en ny båtförbindelse några gånger i veckan med M/S 
Norrskär.  Starta dagen innan i Ekenäs, cykla vidare till Hangö, sov 
över där och ta morgonbåten till Kasnäs (och Örö om du vill).  
Åk tillbaka till Hangö och Ekenäs eller fortsätt från Kasnäs på  
Kimitoön till Teijo i Saloregionen. När du återvänder rekommen-
derar vi en avstickare via Frimans Diversehandel i Tenala, fortsätt 
sedan via Prästkulla till Ekenäs. Vill du se det bästa av Finlands 
sydkust under en och samma cykeltur kan du starta i Helsingfors, 
åka via Raseborgs slott i Snappertuna, därifrån du behändigt cyklar 
vidare till Ekenäs och Hangö. OBS! Kom ihåg att kolla M/S Norr-
skärs tidtabell innan du startar! Läs mer på kustrutten.fi



Iron beach på Jussarö

Skärgårdskryssningar till Ekenäs skärgårds nationalpark 
i juli-augusti med kryssningsbåten M/S Myggen III. Åk från 
Norra hamnen i Ekenäs till fiskehemmanet Rödjan på Älgö och 
intressanta Jussarö längre ut till havs. Mer på:  
visitraseborg.com – Upplev – Skärgården – Skärgårdskryssningar.

Gör en nostalgitripp med charmanta M/S Sunnan II från 
Norra hamnen i Ekenäs, restaurang ombord! Läs mer på  
visitraseborg.com – Upplev –  Skärgården

En egen tur till den forna gruvön Jussarö med förbindelsebåt 
från Baggö hamn på Skåldö – jussaro.net

Samla ihop ett eget gäng och åk ut med taxibåt,  
en skärgårdsguide eller på fiskesafari. Läs mer på:  
visitraseborg.com – Upplev – Skärgården

Kom nära havet och dess natur på en paddlingstur med kajak 
eller ett SUP-bräde. visitraseborg.com – Upplev – Aktiviteter 

Besök Dagmarsparken, tidigare känd som Källviken,  
ca 10 km från Ekenäs. Njut av skogar, klippor och härliga 
sandstränder. OBS! Parken är delvis tillgänglig även med  
rullstol och barnvagn. Adress Leksvallsvägen 300, 10660 
Ekenäs. Läs mer på: utinaturen.fi/sv/dagmarpark

Picknick på en härlig sandstrand – med god tur har du nästan 
hela stranden för dig själv. Läs mer på:  
visitraseborg.com – Se & Upplev – Badstränder

Promenad till Ramsholmen–Högholmen i Ekenäs  
med havsutsikt från sandstranden eller Högholmens klippor. 
visitraseborg.com – Upplev – Naturstigar.

Biltur till natursköna Bromarv eller Sandnäsudd i Snapper-
tuna. Dessutom kan du åka bil och färja ut till Skåldö, där du 
hittar den trivsamma gästhamnen Sommaröstrand.  
bromarf.fi, sandisbutik.fi, sommarostrand.fi 

Ut till havs utan egen båt – våra bästa tips

Det är inte en slump att Raseborgs skärgård är ett 
mycket populärt stug område. Här finns ca 6 400 
sommarstugor och en mängd sommargäster som 
livar upp skärgården om somrarna. Kanske blir du 
en av dem? 

Här kan du hitta stugor och lägenheter att hyra:

visitraseborg.com – Bo & Sov – Stugor
gofinland.fi
mökit.fi
nettimokki.com
lomarengas.fi
booking.com
airbnb.com

DagmarsparkenDagmarsparken
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EkenäsEkenäs



SKÄRGÅRDSRELATERADE  
WEBBTJÄNSTER

Läs mer om Ekenäs skärgårds 
nationalpark, dess hamnar och service på: 

utinaturen.fi/sv/ekenasskargard/service

Mer info om Raseborgs skärgård hittar  
du även på:

uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
visitsaaristo.net/se
melontakartta.fi

Kasta ankar  
i Raseborg 
Gillar du att upptäcka nya vatten med egen båt? I Rase-
borgs skärgård och tillhörande Ekenäs skärgårds natio-
nalpark finns vackra rutter och fina naturhamnar på t.ex. 
Modermagan och Fladalandet. Besök också spännande 
Jussarö och fiskehemmanet Rödjan på Älgö. 

Ifall du vill övernatta närmare civilisationen och behöver 
tanka bensin eller skaffa proviant finns det trevliga gäst-
hamnar som erbjuder mångsidig service. Den härligaste 
skärgårdsstämningen hittar du på skärgårdsbyarnas 
färgglada sommartorg t.ex. i Bromarv, Sommaröstrand, 

Sandnäsudd eller på Ekenäs kvällstorg.

SE ALLA SOMMARTORG PÅ SID. 15
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BROMARV
Sjökort: 639
Position: 59° 59,3’   
23° 01,8’

+ 358 50 595 7565 

bromarv.fi
 

JUSSARÖ
Sjökort: 633, 635  
Position: 59° 49,9’   
23° 34,4’ 

+ 358 400 856 544 

jussaro.net 

PREDIUM
Sjökort: 635
Position: 59° 54,50’  
23° 17,8’

+ 358 19 244 3413 

premarin.fi 

SANDNÄSUDD 
Sjökort: 633
Position: 59° 56,5’
23° 43,6’

+ 358 19 202 627

sandisbutik.fi 

KOPPARÖ
Hamnnr. 460
Position: 59° 54,2’
23° 31,4’

+ 358 50 339 8855

kopparo.fi

SOMMARÖ
Sjökort: 635
Position: 59° 54,1’  
23° 24,5’ 

+ 358 40 861 0274  

sommarostrand.fi 

EKENÄS
Sjökort: 634
Position: 59° 58,7’   
23° 25,7’ 

+ 358 19 241 1790 

ekenasport.fi

Gästhamnar i Raseborg – se även kartan i början av broschyren
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Kombinera träning och meditativ 
skogsterapi i ett paket:

testa stiglöpning på Raseborgs 
mångsidiga och varierande 

naturstigar – prima för både 
kroppen och knoppen.

Motion med 
det lilla extra

Raseborg är det perfekta resmålet för dig som tycker 
om att röra på dig i fin natur. Att motionera i varierande 
landskap gör susen för både kropp och själ. Dessutom finns 
det en mängd aktiva idrottsföreningar som arrangerar 

olika motions- och sportevenemang året om.
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Gästhamnar i Raseborg – se även kartan i början av broschyren

Löpevenemanget Village Run i Fiskars tre 
gånger om året: Valborg, Midsommar och 
Halloween. fiskarsvillage.fi

Paddla i kajak eller på ett SUP-bräde  
till havs, på en sjö eller i Fiskars å: 
visitraseborg.com – Upplev – Aktiviteter

Frisbee Golf vid Västerby skidcentrum i 
Ekenäs, invid Pumpviken i Karis eller vid 
idrottsinstitutet Kisakeskus i Pojo. Alla ba-
nor på frisbeegolfradat.fi/radat/Raasepori/

Golf i Ekenäs, Pojo eller Åminnefors,  
se alla banor på sid. 24. 

Åk på ridläger eller islandshästsafari,  
se alla ridstall på: 
visitraseborg.com –  Upplev –  Hitta aktivitet

Terrängcyklingsbanan Fiskars Village 
Trail Center i Fiskars Bruk – fiskarsvillage.fi

Långfärdscykling, se på visitraseborg.com 
– Upplev – Aktiviteter – Cykling 

Fina cykelrutter hittar du på: visitraseborg.
com – Tips & idéer – Cykelrutter i Raseborg 

AKTUELLA MOTIONS- OCH  
IDROTTSEVENEMANG HITTAR DU PÅ:
evenemang.raseborg.fi 

På vintern 
Slalom- och snowboardåkning  
i Påminne i Pojo – paminne.com

Terrängskidning vid Västerby  
skidcentrum i Ekenäs, på Åsen i Ekenäs, 
invid centrumplanen i Karis, i Svartå 
eller Skogby. Mer info på: visitraseborg.
com – Upplev – Aktiviteter och på stadens 
webbplats raseborg.fi/idrott-och-motion/
idrottsplatser   

 
För regniga dagar
Simhallen i Ekenäs.  
raseborg.fi/idrott-och-motion/simhallen

Yoga i Ekenäs och Karis  
btcyoga.fi, lyfte.fi, arcticyoga.com

Raseborgs mångsidiga utbud av  
Må bra-tjänster och gym hittar du på:   
visitraseborg – Upplev – Skönhet och välmå-
ende

Rör på dig  
i Raseborg  
– våra bästa tips

TIPS

PåminnePåminne
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N Y T T I G A  W E B B S I D O R  F Ö R 
D I G  S O M  T R I V S  I  N AT U R E N 

utinaturen.fi/sv/hem
utflyktskarta.fi

uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
retkipaikka.fi (på finska)

outdoorsfinland.fi (på finska)
melontakartta.fi

Stressad? Trött? På dåligt humör? Gör en utflykt i Raseborgs natur!  
Det gör dig både lugn  och glad.  Bege dig ut på äventyr i trolska landskap 
och låt dig vaggas in i en skön lunk. Stanna upp emellanåt  och titta dig 
omkring. Njut av friska dofter och tystnad. Plocka en mugg blåbär till 
mellanmål. Meta i en sjö även om du inte skulle få napp. Ta ett hemligt 
dopp och kryp ned i sovsäcken i ett vindskydd. Vakna till fågelsång,  
koka en kopp kaffe och sätt dig på en strandsten och fundera på livet. 
DET kallar vi livskvalitet.

Besök  den vackra Dagmarsparken ca 10 km sydväst om Ekenäs! Där hittar 
du ett ca 40 hektar stort naturskyddsområde, som Fiskars Abp överlät till alla 
finländare med anledning av Finlands 100-årsjubileum. Njut av sago skogar, 
klippor och sandstränder. Ta med en flaska och smaka på  kristallklart vatten 
ur Dagmarskällan. De väl utmärkta stigarna leder till historiskt intressanta 
platser. Parken är tillgänglig året om, delvis även med rullstol och barnvagn. 
Adress: Leksvalls vägen 300. Läs mer på: utinaturen.fi/sv/dagmarpark

Raseborgs  
gröna kraftverk 

TIPS

Trollskogsrundan, Västerby friluftsområde



Ut i naturen – våra bästa tips 

Allemansrätten i ett nötskal 
D U  FÅ R

• Röra dig fritt till fots, på skidor eller 
cykel

• Vistas tillfälligt och slå läger på 
lämpliga platser t.ex. tälta på lagom 
avstånd från närmaste bebyggelse

• Meta, pilka, plocka vilda bär, svampar 
och blommor

• Färdas i vattendrag och på isen

• Göra upp eld på tydligt angiven plats, 
t.ex. i en grill vid en rastplats. Släck 
alltid elden innan du beger dig iväg.

D U  FÅ R  I N T E

• Röra dig på gårdsplaner, planteringar 
och åkrar som odlas

• Förstöra eller skada naturen t.ex. 
fälla eller skada träd, ta mossor, 
lavar, jordmaterial eller träd

• Störa vilda djur och fåglars häckning

• Göra upp eld var som helst

• Störa hemfriden eller skräpa ner

• Fiska och jaga utan giltigt lov

• Köra med motordrivna fordon i 
terräng utan tillstånd av markägaren   13

NATURSTIGAR 
Trädslagsstigen och skogsstigen Rissla   
i vackra Fiskars. fiskarsvillage.fi

Trollskogsrundan invid Ekenäs Port på 
 Västerby friluftsområde nära Ekenäs. 
 Hämta din egen karta på turistbyrån.

Naturskyddsområdet Hagen-Ramshol-
men-Högholmen i Ekenäs. Hagen och 
Ramsholmen rekommenderas särskilt i 
månadsskiftet april-maj, då skogen badar  i 
vitsippor. Hämta din egen karta på turist-
byrån.

Läppträskets kultur- och miljöstig, där 
fågelvänner njuter av tusentals flyttfåglar 
på våren.

På de flesta naturstigar finns det rast - 
platser för picknick och grillning. På 
 Västerby friluftsområde kan du även 
övernatta i vindskydd.  

PÅ VINTERN 
Ifall det finns  snö och is kan du anlita en 
friluftsguide och testa långfärdsskridskor 
ute på det frusna havet. Om vintern är 
mild rekommenderar vi långpromenader 
i skogen, bruksbyarna, i Gamla stan eller 
på Ramsholmen i Ekenäs. Glöm inte heller 
den sagolikt vackra Dagmarsparken invid 
havet, tillgänglig med bil året om.

 
ÖVRIGA FRILUFTSAKTIVITETER
Paddla i kajak eller på ett SUP-bräde till 
havs, på en sjö eller i Fiskars å.

Hoppa på hästryggen och njut av naturen 
ur sadelperspektiv. 

Pröva din fiskelycka med en proffsig fiske-
guide i vår vackra skärgård.

Gillar du fart? Testa terrängcyklingsbanan 
Fiskars Village Trail Center – fiskarsvillage.fi

Läs mer på sidan 24 och på föregående uppslag samt på: visitraseborg.com – Upplev  
– Aktiviteter – Naturstigar eller under rubriken: Upplev – Aktiviteter – Hitta aktivitet

Rissla, Fiskars



Smaka på Raseborg!
Raseborg är ett paradis för dig som uppskattar ren, rättvis och närproducerad 
mat. Här finns ett exceptionellt tätt nätverk av matkunniga människor, lokala 
producenter och ekologiska gårdar. Ett antal odlare och köttbönder säljer sina 
produkter via gårdsbutiker, på torg, marknader och skördefester. 

På senare år har Raseborg dessutom fått ett välkommet tillskott av artesan
produkter som tillverkas i stadens mikrobryggerier, bagerier, ysteri och till   
och med ett destilleri. Dessutom erbjuder skogar, ängar och slänter på en rik  
flora av vilda örter, bär och svamp. 

Läs mer om allemansrätten och hur du kan röra dig i naturen på föregående sida. 

Handla lokalt och  
närproducerat i Raseborg 

Prisbelönt tasting i Fiskars.
14



Handla lokalt och  
närproducerat i Raseborg 

De flesta närproducerade produkterna finns att köpa  
i våra lokala mataffärer eller via producenten själv!

I Slow Food Västnylands Närmatsguide hittar du  
många av Raseborgs gårdsbutiker. Läs guiden på 

slowfoodvastnyland.org eller hämta en tryckt guide på t.ex. 
restauranger, caféer eller hos oss på turistbyrån i Ekenäs! 

 
Du kan också handla lokalt i Raseborgs REKO- 

närmatsringar på Facebook. Gå med i grupperna på  
REKO Ekenäs/Tammisaari och REKO Karis/Karjaa.

Prisbelönt tastingrunda hos Ägräs 
destilleri, Fiskars Bryggeri och Kuura 
cider i Fiskars Bruk – fiskarsvillage.fi

Cider och must på inhemska äpplen från 
EKTA Bryggeri på Hultmanska gården i 
Ekenäs – ektabryggeri.fi

Svartå Bryggeri i den kulturhistoriskt 
unika miljön vid Svartå Bruk.
svartabryggeri.fi

Ekologiskt kött från bl.a. Mörby gård, 
Bovik Gård, Rilax Gård och Nyby Gård.  
morby.fi, bovik.fi, rilax.fi, nyby.fi

Högklassigt, vackert och gott på Svartå 
Slottskrog som även finns listad i White 
Guide Nordic – svartaslott.fi

Ost från Tenala och annat gott i Frimans 
diversehandel – Sockenvägen 19, Tenala 
(på Facebook: Frimans Diversehandel).

Ekobageriet Backers i Bollsta 
nära Fiskars, dubbel guldmedaljör i 
rågbrödskategorin i FM i mathantverk.  
backers.fi

Mysiga Café Gamla Stan i Ekenäs, 
sommarcafé och julstuga i november-
december – cafegamlastan.fi

Smarriga bakverk och gott bröd på 
caféerna Wi-Box och Carl de Mumma i 
Ekenäs samt Lilla hembageriet i Karis.  
wiboxbageri.fi, carldemumma.com, 
lillahembageriet.fi

TORG & MARKNADER 
Ekenäs torg, Rådhustorget. Året om ons 
och lö kl. 7-14.

Karis torg, Köpmansgatan. Året om ons 
och lö kl. 7-14.

Pojo torg, Kyrkobyn. Året om lö kl. 7-13.

Närproducerat och gott på 
superpopulära Slow Food Festivalen 
första helgen i oktober samt andra 
matevenemang i Fiskars Bruk. 
fiskarsvillage.fi

Ekenäs legendariska höstmarknad  
i september.

Julmarknader på Rådhustorget i Ekenäs, 
Oxstallet i Billnäs och på Mörby ekogård. 

Mathantverk & goda smaker – våra bästa tips 

SOMMARTORG
Bromarv skärgårdshamn, lördagar  
kl. 8.30–13 i maj-september (även  
fredagar i juni-augusti kl. 15–18). bromarv.fi

Kvällstorg i Stallörsparken Ekenäs tisdagar 
kl. 15-19 i juni-augusti. ekenascentrum.fi

Fiskars dagligen kl. 9–18 i maj-september. 
fiskarsvillage.fi

Prästkulla lördagar kl. 9–12  
i juni-augusti. tenala.fi

Sandnäsudd lördagar kl. 9–12  
i juni-augusti. sandisbutik.fi

Sommarö lördagar i juni-augusti  
kl. 10-13. sommarostrand.fi

Tenala lördagar kl. 8-12 i maj-oktober. 
tenala.fi

Mer om marknader i vår evenemangs-
kalender på visitraseborg.com – Evenemang

HUNGRIG ELLER KAFFESUGEN? 
Hitta trevliga restauranger och caféer på 
visitraseborg.com – Ät & Drick

TV-programmet Närmat i Västnyland 
spelades in i Raseborg år 2017. Kän-
diskocken Micke Björklund och Matias 
Jungar, bekant från YLE-serien Strömsö, 
skulle överleva en vecka på lokala råva-
ror och det gick ju som en dans! Här på 
inspelningsveckans slutfest tillsammans 
med vildörtskännarna Emelie och Arvid 
Munsterhjelm. ➜

15



16

Kultur och evenemang  
för alla sinnen
I Raseborg finns ett ovanligt rikt och livskraftigt kulturliv, på 
både svenska och finska. En mängd föreningar, organisationer 
och frivilliga gör en stor insats för att Raseborg ska kunna 
erbjuda intressanta och högklassiga evenemang, utställningar 
och begivenheter året om.  Under sommaren är programutbudet 
klart större, men ta en titt i vår evenemangskalender även andra 
tider på året. Gör en kulturutfärd över ett veckoslut och upplev fin 
småstadsatmosfär på samma gång. 

Många kreativa människor har bosatt sig i Raseborg tack vare den 
inspirerande och lugna miljön. Deras verk och produkter finns att 
köpa i olika stadsdelar och byar, men även i deras egna verkstäder 
och ateljéer. Kom ihåg att ringa före ditt besök – konstnärer går ut 
ibland och samlar inspiration.

F L E R  W E B B A D R E S S E R  M E D  K U LT U R ,  

E V E N E M A N G  O C H  P RO G R A M  I  R A S E B O RG

Evenemang i Fiskars Bruk: fiskarsvillage.fi

Program på Svartå Slott: svartaslott.fi

Kulturhuset Karelia i Ekenäs: karelia.huset.fi

Evenemang och torg i Ekenäs: ekanascentrum.fi

TryckeriTeatern: tryckeriteatern.org



Hantverk, finsk design och högklassiga 
utställningar i Fiskars Bruk. Dessutom 
återkommande temaevenemang för både 
vuxna och barn – fiskarsvillage.fi

Hantverk och design i Ekenäs: lokalt  
hantverk i t.ex. Gula huset bredvid 
turistbyrån vid Rådhustorget. Se mer på 
visitraseborg.com – Upplev – Hantverk

Gallerierna Fokus, Fotocentrum Raseborg 
i Karis samt Perspektivet, Elverket och 
Villa Schildt i Ekenäs – raseborg.fi/kultur,  
elverket.proartibus.fi, villaschildt.fi

Byggnadsvård och hantverksmässig  
restaurering på Byggnadsapoteket i  
Billnäs bruk – byggnadsapoteket.fi

Trädgårdskultur på Billnäs Garden i hjär-
tat av Billnäs bruk. Trevligt bistro och café 
om sommaren – billnasgarden.fi

Mångsidigt kulturutbud i fin funkismiljö på 
Kulturhuset Karelia i Ekenäs – karelia.huset.fi

De charmiga retrobiograferna Bio Forum  
i Ekenäs och Bio Pallas i Karis – bioforum.fi, 
biopallas.net

Ekenäs Filmfest i januari, nordisk film och 
mångsidigt festprogram – ekenasfilmfest.fi

Antikmarknader i Fiskars och Billnäs i juli  
– fiskarsvillage.fi, billnasantiikkipaivat.fi

Raseborgs Sommarteater: högklassig 
amatörteater med 50-åriga anor invid  
Raseborgs slottsruiner – raseborg.org 

Sommarteatrarna Teatteri Valimo  
i Fiskars och Teatteri Provinssi i Svartå  
– teatterivalimo.fi, teatteriprovinssi.fi

Öppna ateljéer i hela Raseborg under  
Konstrundan – konstrundan.fi

Kultur och evenemang - våra bästa tips
Ekenäs Sommarkonserter – klassisk  
musik under ledning av Jukka-Pekka 
Saraste bl.a. i Ekenäs kyrka  
– ekenassommarkonserter.fi

Litteraturevenemangen Kirjakekkerit  
i Karis och Bokkalaset i Ekenäs  
– kirjakekkerit.blogspot.fi,  
bokkalaset.wordpress.com

Julmarknader i Ekenäs, Fiskars, Billnäs 
och på Mörby gård. visitraseborg.com  
– Evenemang

Raseborg bjuder på så många och 
tematiskt varierande evenemang att vi 
endast lyckats få in en liten del av dem  i 
vår broschyr. Vill du vara säker på att få 
senaste nytt på evenemangsfronten ska 
du gå in på evenemang.raseborg.fi eller ta 
en titt på vår webbplats visitraseborg.com 
– Evenemang.
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Barnens 
Raseborg 
Mer info och fler tips hittar du  
på visitraseborg.com under 
rubrikerna Upplev – Aktiviteter  
– För barn eller under rubriken  
Hitta aktivitet.

Mer info och fler tips hittar du på visitraseborg.com under rubrikerna  
Upplev – Aktiviteter – För barn och rubriken Hitta aktivitet.
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Evenemang och lärorikt program  
I Raseborg ordnas det program för barn och 
unga året om. Aktuella barnevenemang hit-
tar ni i evenemangskalendern  evenemang.
raseborg.fi. Testa en Gör det själv-verkstad 
på Fiskars museum eller åk på medeltids-
resa vid Raseborgs slottsruiner. På Ekenäs 
naturum kan ni bekanta er med skärgården, 
havet och de djur som bor där. fiskarsmuse-
um.fi, utinaturen.fi/raseborg, utinaturen.fi/sv/
ekenasnaturum

Naturstigar 
Har ni mycket spring i benen? Åk på 
upptäcktsfärd i Raseborgs fina natur. Till 
exempel Trollskogsrundan i Västerby nära 
Ekenäs Port är en barnvänlig, ca 5,5 km lång 
vandringsled i vacker skog och mark. Stigen 
kantas av olika rastplatser och vindskydd, 
där man kan äta picknick eller grilla korv, 
plocka bär eller kanske ta ett dopp i någon 
av de fina sjöarna. Testa också fina Dag-
marsparken vid havet – en perfekt plats för 
simglada skogstrampare. Fler naturstigar 
på visitraseborg.com – Upplev – Aktiviteter – 
Naturstigar 

Badstränder och simhall 
Raseborg har många fina stränder vid  
både hav och sjöar. På hösten, våren och 
vintern kan ni besöka Ekenäs simhall  
som ligger på Flemingsgatan 19 i Ekenäs  
– raseborg.fi/idrott-och-motion/simhallen. 
Våra badstränder hittar ni på  
visitraseborg.com – Upplev – Aktiviteter  
– Simstränder.

 

Gamla vattentornet i Ekenäs 
Gamla vattentornet i Ekenäs passar 
alla som inte har höjdskräck. Klättra 
164 trappsteg så belönas ni med en 
fantastisk utsikt över Ekenäs. Det 
kanske kittlar lite i maggropen, men 
det är det värt. Nyckeln kan ni hämta 
på Raseborgs turistbyrå vid Rådhus-
torget. Våra öppettider hittar du på 
bakpärmen.

Lek- och skejtparker 
Klätterapor och andra med överlopps  
energi brukar trivas i Lejonparken  
som ligger mitt i Stallörsparken i 
Ekenäs, men vi rekommenderar även 
Fiskars lekpark och parkourparken 
i Karis. Testa också skateparkerna i 
Karis  och Fiskars eller åk fartfylld 
backbil i Påminne slalombacke om 
sommaren. Läs mer på raseborg.fi/
parker/lekparker, paminne.fi 

Bonustips för regniga dagar 
Ifall solen lyser med sin frånvaro kan 
ni styra kosan mot museer, Ekenäs 
naturum, Ekenäs sim- eller bowling-
hall eller varför inte Raseborgs olika 
bibliotek. Glöm inte heller våra mysi-
ga retrobiografer, Bio Forum i Ekenäs 
eller Bio Pallas Karis som ofta visar de 
nyaste filmerna. Läs mer på
utinaturen.fi/sv/ekenasnaturum
raseborg.fi/idrott-och-motion/simhallen
raseborg.fi/bibliotek, ekenasbowling.fi 
bioforum.fi, biopallas.net

Tidsresa på Fiskars museum
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Tidsresa på Fiskars museum

Fest eller möte i Raseborg – våra bästa tips
Vill du ställa till fest i härliga  
skärgårds eller kulturlandskap? 
Fira bröllop i unik, historisk miljö? 
Kanske du och dina kolleger är 
trötta på trista kontorsutrymmen 
och behöver få inspiration i helt ny 
miljö? I Raseborg hittar du fantas
tiska mötes och festplatser för alla 
behov! Och det bästa är förstås att 
resan hit endast tar en dryg timme 
från Helsingfors och Åbo!

                          
 Svartå Slott är festplatsen med stort F. 
Här kan du fira bröllop, födelsedag eller ordna 
möte i unik och fantastiskt vacker slottsmil-
jö. Den prisbelönta Slottskrogen tillreder 
högklassiga, närproducerade läckerheter som 
serveras med ombonad dukning i den nya 
festpaviljongen eller i något av slottets andra 
festutrymmen. Vill ni vakna i samma vackra 
miljö kan ni övernatta på slottshotellet eller i 
stilfullt renoverade gårdshus. svartaslott.fi
 

 Mötes- och evenemangshotellet Calliola 
ligger precis vid havet i Snappertuna och 
betjänar med högklassiga konferens- och fest-
tjänster. Calliolas ombonade och fräscha mö-
tes- och festutrymmen kompletteras av bastu, 
fina terrasser och inkvartering i strandvillor 
och lägenheter i hemtrevlig skärgårdsstil. 
Calliolas kök serverar härlig närproducerad 
mat enligt säsong. calliola.com
 
 Fiskars Bruk är ett unikt och mångsidigt 
besöksmål, där hantverk, formgivning och 
konst möter natur, historia och arkitektur. 
Här, på Fiskarsbolagets födelseort, finns 
det upplevelser för alla sinnen. Fira, ordna 
möte eller konferens i bruksbyns vackra och 
varierande mötes- och festlokaler. Kombinera 
exempelvis med prisbelönt tasting i byns bryg-
gerier och destilleri eller en kurs i glasblåsar-
mästarens verkstad. fiskarsvillage.fi
 
 Åminne Gård vid Nordcenter Golf & 
Country Club serverar god mat i ståtlig herr-
gårdsmiljö, dessutom med vacker utsikt över 
golfbanan och Pojoviken. Nordcenter är ett 
mångsidigt fritidscenter, där du och dina gäs-

ter kan kombinera möte eller fest med frilufts-
liv, golf, tennis eller frisbeegolf. På Nordcenter 
hittar du också inkvartering i mysigt B & B 
med bastu och gym. Ifall ni vill bekanta er med 
traktens historia kan ni ta en tur till anrika 
Billnäs och Fiskars Bruk. nordcenter.fi
 
 Kisakeskus idrottsinstitut ligger vack-
ert nära naturen och erbjuder inkvartering 
för upp till 265 personer.  De mångsidiga 
konferensutrymmena är anpassade för både 
stora och små tillfällen. Ta paus i mötet med 
ett varv frisbeegolf eller testa någon annan av 
de otaliga aktiviteter som finns på Kisakeskus! 
Förmånlig inkvartering i stugor, lägenheter 
eller rum. För grupper erbjuds inkvartering 
i hostel. Sängkläder och handdukar ingår. 
kisakeskus.fi

Det finns långt fler fest- och mötesplatser  
i Raseborg. Gå in på visitraseborg.com –  
Möten och fester. Där hittar du bl.a. mysiga 
föreningshus, trevliga hotell och trivsam-
ma mötesplatser vid havet. 





 



HELSINGFORS

HELSINGFORS-VANDA 
FLYGPLATS

ÅBO

TAVASTEHUS

ESBO

INGÅ

LOJO

KIMITO

SALO

TAMMERFORS

Hitta till 
Raseborg
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Det finns olika sätt att ta sig 
till Raseborg: med bil, buss, 
tåg eller båt. OBS! När du 
planerar din resa är det 
viktigt att veta att det inte 
finns en tåg- eller busstati-
on som heter Raseborg. Då 
du söker tidtabeller på olika 
webbtjänster eller vill hitta fram 
med navigator ska du skriva in t.ex. 
Karis, Ekenäs eller Fiskars som des
tination. Vissa navigatorer fungerar even
tuellt bättre med de finska namnen Karjaa och 
Tammisaari.  Läs mer på visitraseborg.com – Info

HELSINGFORS- KARIS
Tåg: Från Helsingfors järnvägsstation. Ta tåget mot Åbo, stig av  
i Karis ca 55 minuter efter avgång.

Buss: Helsingfors- Karis. Ta bussen mot Ekenäs, Raseborg eller 
Hangö. Stig av i Karis. Restid ca 1,5-2 h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51 ca 74 km. Sväng sedan till 
höger på väg 25, ta avtaget mot Karis centrum och kör ca 3 km. 
Restid: ca 1 timme. Avstånd: 76.4 km.

HELSINGFORS- EKENÄS
Tåg: Ta tåget först till Karis. Byt sedan till lokaltåget med riktning 
mot Hangö (avgår från spår 1). Stig av i Ekenäs efter 12 minuter.

Tåg och buss: Ta tåget först till Karis. Sedan buss från Karis järn-
vägsstation till Ekenäs.

Buss: Bussförbindelse Helsingfors-Ekenäs. Ta bussen mot Eke-
näs, Raseborg eller Hangö och stig av i Ekenäs. Restid ca 1,5-2 h.

Bil: Kör västerut längs med väg 51. Efter ca 74 km sväng till höger 
på väg 25, riktning Hangö. Efter ca 16 km kommer du till Ekenäs.
Restid: ca 1 h 15 min Avstånd: 92,5 km

ÅBO- KARIS
Tåg: Från Åbo mot Helsingfors. Stig av i Karis efter ca 1 timme.

Bil: Kör längs med E18, ta sedan avfart 16 mot Muurla. Kör längs 
med väg 1861 och sväng sedan till vänster in på väg 186, efter ca 
26 km sväng till höger på väg 104 (Antskogvägen) och kör ca 3 
km. Sväng sedan till vänster på Lönnhammarvägen och fortsätt 
längs med den i ca 14 km. Sväng sedan vänster i riktning mot 
Karis. Restid ca 1 h 30 min. Avstånd: 118 km

ÅBO- EKENÄS
Tåg: Intercity tåg från Åbo riktning Helsingfors. Stig av i Karis 
och byt till lokaltåg eller tågbussen mot Hangö. Stig av i Ekenäs. 
Restid ca 1 h 30 min.

Bil: Starta i Åbo centrum, kör ut på väg 1/E18 och fortsätt 37,3 
km. Ta avfarten till väg 52 mot Ekenäs, kör 400 m. Sväng höger till 
Somerontie/väg 52, fortsätt 3,2 km. Sväng vänster till Valtatie/
väg 52, kör 2,8 km. Sväng lite åt höger till Mahtinaisentie/väg 52, 
fortsätt 21,8 km längs med den. I rondellen tar du 2:a avfarten in 
på Perniöntie/väg 52, fortsätt 31,9 km. Sväng vänster till Hangö-
vägen/väg 25 och kör 1,1 km. Ta avfarten mot Ekenäs/Tammi-
saari. Restid ca 1 h 35 min.  Avstånd: 117 km.

PÅ VÄG TILL FISKARS BRUK? 
Färdanvisningar hittar du på fiskarsvillage.fi – Info

TIDTABELLER & RUTTER
Tågtidtabeller: vr.fi 
Bussar: matkahuolto.fi/sv/
Tåg- och bussförbindelser i hela landet samt lokala trafikförbin-
delser i ett flertal städer: matka.fi/se/ 

TAXI I RASEBORG
Taxi Ekenäs, Norra hamnen, +358 19 106 9191, ekenastaxi.fi 
Taxi Karis, Dalgatan, +358 19 1069 1169
Taxi Uusimaa-Nyland, +358 100 3344 

OBS! Ifall du kör elbil kan du ladda din bil på olika platser i Rase-
borg, läs mer på visitraseborg.com –  Övrig service 

Om du anländer med båt hittar du koordinaterna för våra gäst-
hamnar på sid. 10. 

HANGÖ
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Svartå
Svartå Slott
Hållsnäsvägen 89, Svartå
Tfn +358 19 36 231, info@svartaslott.fi
Guidning på slottet, ca 45 min.  
Välj tema: historia, personer, möbler, 
målningar, familjen, spökhistorier och 
anekdoter.
Guidad tur genom Svartå Park eller 
Svartå Bruk, ca 1 h
Spetshuset (Pitsitalo) sommargalleri  
Hållsnäsvägen 120

Tilläggsuppgifter och evenemang,  
svartaslott.fi

Karis & Pojo
TryckeriTeatern, Karis

Galleri Fokus,  
Centralgatan 90, Karis

Fotocentrum Raseborg,  
Köpmansgatan 9, Karis

Pumpviken, Karis

Jumbo-lekparken, Centralgatan 62, Karis

Påminne skidcentrum/ Backbilsbana  
Brunkom strandvägen 1, Åminnefors

Gillesgårdens hembygdsmuseum,  
Skarpkullavägen 301, Pojo

Mörby gård –gårdsbutik,  
Mörby gårds vägen 80, Pojo

Ekenäs
Ekenäs naturum, Strandallén

Gamla stan

Gamla vattentornet, Kvarnbacken

Galleri Elverket, Gustav Wasas gata 11

Lejon-lekparken, Strandallén

EKTA Museum, Gustav Wasas gata 11

Ramsholmen, Snäcksundsvägen

Stallörsparken, Strandallén

Villa Schildt, Östra Strandgatan 7

Café Gamla Stan med 1700-tals stämning

Lantbruksmuseet i Finbygränd,  
Prästkullavägen 944

Blomdalen på Gullö i maj, Gullövägen 298

Kulturhuset Karelia Konserter, dans, 
teater, konst. Skillnadsgatan 11, 
karelia.huset.fi

AKTUELLA EVENEMANG i Raseborg: 
evenemang.raseborg.fi 
visitraseborg.com – Evenemang

Sevärdheter & upplevelser     

Billnäs bruk
Billnäs bruksmiljö, Hammarsmedsvägen

Billnäs Garden & Bistro, Bruksvägen 8

Byggnadsapoteket, Forsbyvägen 62

Billnäs Antikdagar i juli

Fiskars Bruk
Fiskars Museum, Åkerraden 13

Fiskars lekpark, Åkerraden 1

Onoma shop, konst och design,  
Fiskarsvägen 352

Fiskars trädslagsstig, ca 2 km

Skogsstigen Rissla, ca 4 km

Fiskars Village Trail Center

Tastingrunda hos Fiskars bryggeri,  
Kuura Cider och Ägräs Destilleri

Tilläggsuppgifter och evenemang  
fiskarsvillage.fi

Snappertuna
Raseborgs slott, Raseborgs Slottsväg 110

Forngårdens museum, Tunalundsvägen 85

Kärleksstigen mellan Forngården  
och Raseborgs slott

Malmbacka Kolarby, Norrbyvägen 45

Mera info: utinaturen.fi, raseborgsslott.fi, 
malmbacka.fi
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Guidade turer i Raseborg
Turistbyrån förmedlar auktoriserade guider 
från Västra Nylands guideklubb. Förutom 
stadsguidningar kan man välja bland olika 
temaguidningar samt guidade skärgårds- 
och fiskeutfärder. Info och bokningar:  
Tfn +358 19 289 2010  
tourist.office@raseborg.fi, raseborgsguider.info

Guidade promenader i Gamla stan i 
Ekenäs 
Sommaronsdagar kl. 11. Start: Rådhustor-
get, framför turistbyrån. Pris: 8 € /person.  
Språk: svenska och finska.

Guidning i Fiskars Bruk 
Tfn +358 19 277 7504  
fiskarsvillageinfo@fiskars.com, fiskarsvillage.fi

Guidning i Raseborgs slott 
raseborgsguider.info

Guidning i Svartå Slott 
Tfn +358 19 36 231, info@svartaslott.fi 
svartaslott.fi

GRUPPRESOR  
OCH SKRÄDDARSYDDA PAKET
Visit Southpoint Finland 
Tfn +358 44 277 2882 
henrica@visitsouthpointfinland.fi 
visitsouthpointfinland.fi

Kyrkor
Bromarvs kyrka från 1981 
Bromarvvägen 1850

Ekenäs kyrka från 1680 / 1842 
Stora Kyrkogatan 18

Karis kyrka från år 1470 
Lärkkullavägen 26

Pojo kyrka från 1400-talet 
Gamla Åbovägen 79

Snappertuna kyrka från 1689 
Snappertuna Kyrkväg 91

Svartå kyrka från 1761 
Hållsnäsvägen 82

Tenala kyrka från 1200-1300-talet 
Sockenvägen 15

Mera information och öppethållningstider; 
raseborgsforsamlingar.fi

Torg
BROMARV 
Skärgårdshamnen, Lillnäsvägen 10
maj-september, lö kl. 8.30–13, 
juni-augusti även fr kl. 15–18

EKENÄS
• Rådhustorget året om on och lö kl. 7–14
• Kvällstorg i Stallörsparken tisdagar  
    juni-augusti, kl. 15-19

FISKARS 
Bruket maj-september dagligen kl. 9–18

KARIS 
Köpmansgatan året om on och lö kl. 7–14

POJO 
Kyrkbyn året om to kl. 7–16, lö kl. 7–13

PRÄSTKULLA 
juni-augusti lö kl. 9–12

SANDNÄSUDD 
juni-augusti lö kl. 9–12

SOMMARÖ 
juni-augusti lö kl. 10-13

TENALA 
maj-oktober lö kl. 8-12

TROLLSHOVDA 
juni-augusti lö kl. 9-11

Skärgården
Bromarv skärgårdshamn
Ekenäs naturum
Jussarö
Rödjan med naturstig
Sandnäsudd
Sommaröstrand

SKÄRGÅRDSKRYSSNINGAR   
Sommarkryssning till den gamla gruvön 
Jussarö onsdagar kl. 11–16.30
Kryssningsbåten M/S Myggen III  
avgår från Norra hamnen i Ekenäs.  
Pris: 30 €/ person, deletapp 15 €/ person, 
barn u. 10 år gratis. Väderreservation. 
Rutt: Ekenäs Norra hamnen – Sommarö 
– Jussarö– Sommarö – Ekenäs Norra 
hamnen.

Sommarkryssning till Rödjan,  
ett gammalt fiskehemman på Älgö, 
fredagar kl. 11–14.15. Kryssningsbåten 
M/S Myggen III avgår från Norra hamnen 
i Ekenäs. Pris: 20 € / person, barn u. 10-år 
gratis. Väderreservation.

Bokningar till Jussarö och Rödjan  
kryssningarna: Raseborgs stads turistbyrå 
tfn +358 19 289 2010  
tourist.office@raseborg.fi  
Minimiantal 4 passagerare.

Förbindelsetrafik till Jussarö med start 
från Baggö på Skåldö Tfn +358 50 462 
2064, varaus@jussaro.net, jussaro.net

M/S Sunnan II  
Kryssnings och restaurangbåt, Norra 
hamnen, Ekenäs. Tfn +358 19 241 1850 
surfnet.fi/saaristoristeilyt

Fler tips visitraseborg.com – Upplev  
– Skärgården
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Aktiviteter

Golf
EKEGOLF EKENÄS
Lustigkullavägen 19, Ekenäs. 
Ekegolfs fair ways går i varierande naturskön 
miljö inte långt från Ekenäs centrum. Höjd-
skillnaderna är utmanande, den bakre nian är 
lättare än den första. Från hål 14 har man fin 
utsikt över Dragsviken. Här finns också range, 
övningsområde och en par 3 bana. Ekegolf har 
fått beröm för sin chosefria klubb, café och flexi-
bla service. ekegolf.fi

NORDCENTER ÅMINNEFOR 
Åminne gårds väg 4, Åminnefors 
I Nordcenter på Åminne gårds marker finns två 
förstklassiga golfbanor för erfarna spelare, flera 
övningsområden och en förnyad range, samt en 
par 3 bana med tre fair ways. På området finns 
också två tennisbanor. Restaurangen finns i den 
gamla herrgården där man från terrassen har fin 
utsikt över Pojoviken. nordcenter.com

BRUKSGOLF POJO 
Sandbackavägen 100, Pojo
Populära Bruksgolf i Pojo finns på Brödtorp 
gård. Banan går både i kuperad terräng och jäm-
na landskap bland fruktträdgårdar och åkrar. 
En stuga på herrgårdens mark har inretts till 
restaurang. bruksgolf.fi

Cykeluthyrning
B&B Eden Billnäs 
Sjösängsvägen 23, Billnäs 
Tfn +358 44 337 2128, edenbillnas.fi

Ekenäs Camping 
Ormnäsvägen 1 
Tfn +358 19 241 4434, ek-camping.com

Ekenäs gästhamn 
Norra Strandgatan, Ekenäs 
Tfn +358 19 241 1790, ekenasport.fi

Hotel Sea Front 
Vitsippsgatan 2, Ekenäs 
Tfn +358 19 246 1500, hotelseafront.fi

Fiskars Hotel Tegel 
Fiskarsvägen 335, Fiskars 
Tfn +358 50 441 9179, tegel.fi

Fiskars Village Trail Center 
Tfn +358 400 433 982 
fiskarsvillagetrailcenter.fi

Karis Cykelcentral 
Köpmansgatan 2, Karis 
Tfn +358 19 230 529

Påminne 
Brunkom strandvägen 1, 10410 Åminnefors     
Tfn +358 40 7422 956, paminne.fi

Raseborgs turistbyrå 
Endast för en dag. Rådhustorget, Ekenäs 
Tfn +358 19 289 2010, visitraseborg.com 

Ridning
Billnäs Ridcentrum 
Billnäs allén 16 
Tfn +358 50 434 5693/+358 400 826 949 
billnasratsastus.fi

Fenix Ridcenter 
Braxenträsksvägen 175 Högbacka 
Tfn +358 45 263 1317 
Fb: Ratsastuskeskus Fenix

Grann talli 
Kyrksjövägen 11, Karis 
Tfn +358 50 563 8455, granntalli.fi

Ratsastustaito A. 
Gamla Kustvägen 678, Snappertuna 
Tfn +358 400 747 754 
Fb: RatsastustaitoA

Stall Sólfari 
Islandshästar 
Vallarsvedjavägen 510, Karis 
Tfn +358 40 511 3167, tallisolfari.com

Badstränder
BROMARV
Padva, Padvavägen 712
Furutorp, Vättlaxvägen 9

DRAGSVIK
Langansböle, Langansbölestranden

EKENÄS
Bajon, Skåldövägen 404
Box, Solviksvägen
Grabbskog, Tenalavägen 530
Hummeldal, Hummeldalsvägen 296
Knipan, Stallörsparken
Knipnäs, Fågelsången
Hundarnas simstrand, Västvallen 9
Ramsholmen, Snäcksundsvägen
Ekenäs camping, Ormnäsvägen 1

FISKARS
Flacksjö, Flacksjövägen 50

HÖGBACKA
Sjövik, Minkgränd

KARIS
Svedjaträsket, Svedja träskväg
Bastsjö, Porssjövägen
Skogängsgölen, Skogängsgölen 182

POJO
Gumnäs, Gumnäsvägen

SNAPPERTUNA
Lagmans, Våruddsvägen

SVARTÅ
Svartå bruk, Hållsnäsvägen 41

TENALA
Vikstrand, Vikstrandsvägen 106

Fiskeutfärder
Apajamatkat 
Tfn +358 40 505 2225, apajamatkat.fi

Guide-Matti  
Ekenäs, högst två personer.  
Tfn +358 40 581 4799, guidematti.fi

Gullö gård 
Gullövägen 298, Ekenäs 
Tfn +358 40 766 5340, gullo.fi

Haukikoira 
Norra Strandgatan 1, Ekenäs 
Tfn +358 50 62 811, haukikoira.fi

Kalakettu 
Fiskars med närområden 
Tfn +358 400 946 940, kalakettu.fi

Norrby Gård 
Norrbyvägen 277, Snappertuna 
Tfn +358 20 768 9160, norrbygard.net

Ekenäs stadshotell 
Norra Strandgatan 1, Ekenäs 
Tfn +358 19 241 3131, kaupunginhotelli.fi

TR-Kalastus & Catering 
Tfn +358 44 281 4506, tr-kalastus.fi

VMB Fishing 
Tfn +358 50 522 2033, vmbfishing.com

Paddling
B&B Eden Billnäs 
Tfn +358 44 337 2128, edenbillnas.fi

Kanotklubben Wågen, Ekenäs 
Tfn +358 40 969 0248, wagen.idrott.fi

Paddlingsfabriken 
Tfn +358 400 411 992, paddlingsfabriken.fi

SE-Action 
Tfn +358 9 256 4040, seaction.com

SUP-bräden
Motel Marine 
Tfn +358 19 241 3833 
Kammakaregatan 4, Ekenäs, motelmarine.fi

Pyry ja Pärske 
Storkiskovägen 4, Fiskars 
Tfn +358 40 580 6967, pyryjaparske.fi

Sommaröstrand Marina 
Sommaröstranden 44, Skåldö 
Tfn +358 40 861 0274, sommarostrand.fi

Båtuthyrning
Ekenäs Camping 
Ormnäsvägen 1 
Tfn +358 19 241 4434, ek-camping.com

Ekenäs stadshotell 
Norra Strandgatan 1, Ekenäs 
Tfn +358 19 241 3131, kaupunginhotelli.fi

Gullö gård 
Gullövägen 298, Ekenäs 
Tfn +358 40 766 5340, gullo.fi

Hummeldal 
Hummeldalsvägen 588, Prästkulla 
Tfn +358 40 546 2945, hummeldal.net



Vill du hitta ett mysigt Bed & Breakfast?
På jakt efter en fin badstrand?  
Hungrig eller kaffesugen? 

Behöver du turistinfo i fickformat?LADDA NER VÅR VISIT RASEBORG-APP  HELT GRATIS! 

TIPS!

Då ska du bekanta dig med RASEBORGS  TURIST- 
OCH  SERVICEGUIDE som även inkluderar en 
heltäckande karta över Raseborg! I guiden hittar 
du bland annat information om inkvartering, mat, 
dryck, sevärdheter, naturstigar m.m. Servicekar-
tan finns att hämta på de flesta hotell, caféer och 
restauranger i Raseborg.

Glöm inte heller vår behändiga Visit Raseborg-app 
som kan laddas ned på Google Play och App Store. 



En dryg timme från Helsingfors och Åbo finns  mångsidiga Raseborg – före detta 

Ekenäs, Karis och Pojo. Upptäck våra vackra kulturlandskap, fina bruksmiljöer 

och en fascinerande historia. Åk ut i skärgården eller ta en tur i skogen.  Njut 

av intressanta kulturbegivenheter, mysiga caféer, restauranger och mycket 

närproducerat. Allt det vi kallar livskvalitet. Välkommen att koppla av i Raseborg. 

Nära. Ändå annorlunda.

Visit Raseborg

Raseborgs stads turistbyrå
Rådhustorget (Gustav Wasas gata 10)
10600 Ekenäs, FINLAND 
tourist.office@raseborg.fi
+358 19 289 2010

Öppen
Sommartid: må-fr 9-18, lö 10-14
Vintertid: må-fr 9-16

visitraseborg.com

Följ oss också på

Behöver du turistinfo i fickformat?LADDA NER VÅR VISIT RASEBORG-APP  HELT GRATIS! 

TIPS!

Vad upplevde  
du i Raseborg? 

Det är vi nyfikna på att se!

DELA DINA BÄSTA STUNDER 
PÅ SOCIALA MEDIER MED 

HASHTAGGEN #VISITRASEBORG 
OCH HJÄLP OSS ATT HITTA FLER 

SOM KAN FÖRÄLSKA SIG  
I RASEBORG! 


