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Jazz,
havsbad,
björnöl och
nejonögon

Jazz, havsbad,
nejonögon och björnöl
Det svänger om Björneborg - pärlan på den
ﬁnska västkusten. Där älven möter havet
och där solen vilar kvällsröd över träkåkarna
ﬁnner du en sjudande kittel av utställningar,
kulturfester, mässor, sommarmarknader och
idrottsevenemang.
På torget är känslan av kontinental kuststad
stark. Prova den lokala specialiteten,
nejonögon, ackompanjerad av en sval,
skummande björnöl. Låt dofter blandas
med smekande saxofontoner från gågatans
jazzestrader. Vila några timmar från aktiva
upplevelser på den barnvänliga stranden på
Ytterö, där du långsamt låter intrycken sjunka in
i medvetandet.
Anledningarna att besöka Björneborg är många.
Säger du exempelvis Pori Jazz, Skrivarholmen,
Ytterö, Räfsö, Ahlainen eller Kumo älvs delta till
en björneborgare, så tänds ett ljus i ögonen.
Välkommen till Björneborg!

Bilder:
Björneborg sett från Kumo älv
Kontinental stämning på gatucaféerna i stan
Blivande jazzmusiker
Torget – en levande mötesplats
En av de legendariska vaktbjörnarna som gav staden sitt
namn

De rätta takternas stad
Björneborg är de jazziga takternas stad under en
intensiv sommarvecka. Från klubbar och estrader,
konsertsalar och utomhusscener hörs de ädlaste
toner dag som natt. Klarinettens muntra drillar
stiger mot sommarhimlen. Tenorsaxofonens
melankoliska klagan fyller sommarnatten. Jazzen
regerar!
Pori Jazz anordnar sin fyrtionde jazzfestival
(16-24 juli 2005), den största i sitt slag i
Europa. Under nio dagar ges över 100 konserter
med världskända jazzartister. Av de 100 000
besökarna återkommer många år efter år för att
avnjuta stämningen som endast Pori Jazz kan
erbjuda.
Bland de kända namnen märks Lauryn Hill, Jamie
Cullum, Los Van Van, Charlie Haden, Urban Sax
och Roy Haynes. Även andra musikstilar hörs
regelbundet från scenerna – blues, soul, funk,
hip-hop och latino spelas i rikliga mängder under
festivalen.
Information och biljettförsäljning: www.porijazz.ﬁ

Det gamla och Havet
I hundratals år har Björneborg sammanlänkats
med omvärlden genom sin hamn. Det mäktigaste
sättet att närma sig staden är än idag med båt.
Man passerar – med Räfsö på babords sida och
Mäntyluoto på styrbords sida - genom sundet.
Att staden spelat en viktig roll genom tiderna syns
på lämningarna efter fästningarna. De byggdes för
att skydda mot angrepp. Idag slipper du vinande
kanonkulor. Istället blir du mottagen med öppna
armar.

Bilder:
Jazzen lockar över 100 000 besökare i alla åldrar
En av de större utomhusscenerna
Mäntyluoto fyr med sin fyrvaktarbostad
Havet – en ständig källa till förnöjelse
Gästhamnen erbjuder god service för den som anländer till
Björneborg med båt

Playa del Yyteri (Ytterö)
Azurblått hav. Färggranna parasoller. Doften
av sololja. En ﬂäktande vind som smeker
solvarma kroppar och får vågorna att krusa sig.
Borra tårna i sanden, slut ögonen och njut.
Närmare rivieran än så här kommer du
inte i Norden. Här ﬁnns sex kilometer
barnvänlig, långgrund strand. Ytterö erbjuder
badhotell, campingplats, restauranger,
surftävlingscentrum, en 18-håls golfbana,
ridskola med mera.
Information: www.yyteri.ﬁ

Playa del Yyteri
- sol och strandliv på ﬁnska rivieran
från 3 280:- för hela familjen
Björneborg är staden som är känd för
sin Pori Jazz. Men också för soliga sandstränder. “Playa del Yyteri” har ﬂest soltimmar i Norden och de längsta sandstränderna!
Paketet inkluderar båtresa med Silja Line t/r inkl en C4-hytt för 1-2
vuxna och 1-2 barn under 12 år. Tre nätter i ett dubbelrum med en
extrabädd för barn under 13 år på Scandic Pori inkl. frukostbuffé och
morgonsauna. Dagbåt t/r genom världens vackraste skärgård inkl.
bilplats.
I samarbete med Silja Line/Destination Finland vid Stureplan, Kungsgatan 2,
telefon 08-666 34 00 - www.destinationﬁnland.se

Träkåkar med huvudstadsambitioner
Det idylliska Räfsö med dess gamla trähus är
en av Björneborgs ädelstenar. Hamnen spelade
under 1700- och 1800-talet så stor roll att man
ville utse Räfsö till huvudstad i Finland.
Fiskecentret Merimesta och Reposaari Restaurang är givna lunchställen. Här serveras utsökta
ﬁskmåltider och en fantastisk utsikt mot havet.
Naturligtvis kan du själv ordna dagens fångst.

Skrivarholmen
– friluftsnöjet mitt i centrum
Omsluten av Kumo älv är Skrivarholmen en
trivsam, lummig oas i hjärtat av Björneborg.
Pelle Hermans lekpark står högt i kurs hos
de små, medan de större gärna kopplar av i
restaurangen efter en tur på minigolfbanan.
Här ﬁnns en badstrand mitt i centrum, en
utställningsträdgård, en äventyrsstig för barn
och naturstigar för hela familjen. Kanske är
du rentav på besök när en konsert ges på
utomhusscenen? Under Pori Jazz nyttjas den
ﬂitigt.
Information: www.kirjurinluoto.ﬁ

Raumo - trähus, gravfält
och gamla spetsar
Sätt dig tillrätta, ställ in räkneverket, tryck på
knappen och du sveps in i en tidsvirvel, där
du färdas tillbaka genom seklen. Raumo med
omnejd är en tidsmaskin på olika sätt. Den
gamla trähusstaden är upptagen på UNESCOs
världsarvslista, eftersom den är så välbevarad.
En tur i stadsdelen Gamla Raumo för dig till
1700- och 1800-talet.
Önskar du resa ända till bronsåldern, besök
gravfältet Sammallahden mäki som också
återﬁnns på UNESCOs lista. Denna arkeologiska
fyndplats liknar ingen annan i Skandinavien.
Spetsknyppling är en av de stora specialiteterna
i Raumo. Sista veckan i juli ﬁras Raumo
spetsveckor med aktiviteter som knyter an till
just – spets. Under Svarta Spetsarnas Natt den
29 juli i år är karnevalstämningen på topp. Kan
man bli annat än nyﬁken?
Saltstänkta och soldränkta utﬂyktsmål är
Kylmäpihlaja fyr, Kuuskajaskari fästning och
naturen på ön Reksaari. Vill du fokusera på
fysiska aktiviteteter? Prova på kanot, orientering
och innebandy – ute på kärret.
Raumo ligger bara en dryg halvtimmes bilresa
från grannstaden Björneborg.
Information: www.rauma.ﬁ

Bilder:
Huvudgatan och museet med sitt torn
Kylmäpihlaja fyr – ett populärt utﬂyktsmål
Det gamla pumphuset
Torget – en livlig marknadsplats
Svarta spetsar spelar huvudrollen i Svarta Spetsarnas Natt
Falurött i Nautamäki

Det goda mötet
Hur skapas det goda mötet? Våra ledord lyder:
enkelhet, funktionalitet och engagemang.
Björneborg har mångårig erfarenhet av
att skapa goda stunder. Stora eller små
evenemang, seminarier eller mässor – fråga
oss! Noggranna förberedelser krävs och vi
vågar garantera ett gott resultat, därför att vi
ﬁnns hos dig redan i planeringsstadiet.
Centralt beläget ﬁnns olika mötesplatser
till förfogande. Vårt utbud spänner från
det moderna och futuristiska till det
högteknologiska eller varför inte konferera i
lokaler som andas sekelskifte och klassisk
arkitektur?
För de stora evenemangen inhyser Porin
Karhuhalli 3 000 åhörare eller 1 500 sittande
matgäster. Om du ska slå på riktigt stort, ﬁnns
Kirjurinluoto Arena, en utomhusanläggning för
upp till 30 000 personer.
Vi ställer vårt yrkeskunnande till förfogande och
hjälper till med lokaler, catering, artister eller
andra praktiska arrangemang. Välkommen med
dina frågor och önskemål!
Information: www.pori.ﬁ, www.pmofﬁce.net

Bilder:
Promenadcentret är stadens populäraste konferensanläggning
för upp till 700 personer, beläget mitt i centrum
Läcker mat och kaffe förhöjer det goda mötet
Vi skapar möjligheten att fokusera på det väsentliga
Tillagning av laxﬁléer vid öppen eld
Björneborg by night

Karta över Björneborg

När du vill veta mer...
Silja Line / Destination Finland vid Stureplan, Kungsgatan 2
telefon 08-666 34 00

www.destinationﬁnland.se
www.pori.ﬁ • www.rauma.ﬁ • www.ﬁnwest.ﬁ
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