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Turku Convention Bureau
tel. +358 (0)2 262 7608
convention@turku.fi
www.meetturku.fi

Kontrolu aktualajn flugeblecojn en visitturku.fi
Pasanĝerŝipoj veturas de Turku al Mariehamn kaj Stockholm kaj de Naantali al Kapellskär.
Rajtoj al ŝanĝoj rezervitaj.

Mariehamn

Alicante

Dividu la plej bonajn partojn de Turku regiono 
kun viaj geamikoj: www.visitturku.fi/kiss

Aĉetu viajn hotel- kaj aliajn vojaĝpaketojn 
en la reto: www.visitturku.fi

La tuta arkipelago de Turku ĝis la insuloj 
de Alando kaj Stokholmo en unu adreso:
www.scandinavianislands.com

TURKU TOURING
Turisma informejo
adreso: Aurakatu 4, 
20100 Turku, Finnlando
tel. +358 (0)2 262 7444 
(finne, svede, angle)

Por grupoj
tel. +358 (0)2 262 7567 
 +358 (0)2 262 7667 
 +358 (0)2 262 7564
turku.touring@turku.fi
www.visitturku.fi/en/groups_en

Malfermita
lunde–vendrede je 8.30–18
sabate–dimanĉe je 9–16 (1.4.–30.9.)
sabate–dimanĉe je 10–15 (alitempe)

Malfermita
lu–ve 8:30-16
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INFO
urBAj AŬTOBusOj

Haltejaj simboloj kaj numeroj indikas 
la lokajn, urbajn busojn per kiuj vi 
atingas vidindaĵojn kaj aliajn celojn. 
La ekirhaltejojn vi trovas ĉirkaŭ la 
vendoplaco.

rEsTu EN lA mApO
La numeroj enmetitaj en cirkloj indikas 
al mapoj aŭ de la urbo aŭ de la regiono. 
La mapoj troviĝas en la fino de la broŝuro.

kONTrOlu lA HOrArOjN 
Rajtoj estas rezervitaj koncerne al 
tempoŝanĝoj, horaroj, prezoj kaj aliaj 
detaloj de vizitlokoj kaj eventoj en la 
broŝuro.

   urBA TurIsmA INFOrmEjO
   Aurakatu 4, Turku 
tel. +358 (0)2 262 7444
www.visitturku.fi
tourist.info@turku.fi
Malfermhoroj sur la lasta paĝo

   Turku CArD
   Pere de la karto por turistoj  
   Turku Card vi ricevas favorpreze
busbiletojn kaj enirpagojn de la muzeoj. 
Vi povas aĉeti ĝin en Turku Touring kaj 
en hoteloj aŭ muzeoj.

TuruN mATkAIluOppAAT
AsOCIO DE urBAj ĈIĈErONOj
Ĉiĉeronado en 15 lingvoj, ankaŭ 
Esperante. Informiĝu ĉe Turku Touring 
(uzu la finnan, svedan aŭ anglan).

Eldonanto:
Turku Touring Oy
Enpaĝigo:
Mainostoimisto Satumaa
Traduko:
Esperanto-societo en Turku

•

X

1



Turku TOurINg INFOrmAs VOjAĜANTOjN, VENDAs mEmOrAĵOjN, luAs BICIklOjN, ArANĜAs 

rONDVETurOjN kTp. lA OFICEjON VI TrOVAs EN mEZO DE Turku, ADrEsO AurAkATu 4 1 . 

BONVENON surlOkEN, sE VI jAm EsTAs EN lA urBO, AlIE kONTAkTIĜu rETpOŝTE AŬ TElEFONE. 

mAlFErmHOrOj sur lA lAsTA pAĜO.   

Turku rONDVETurO 
(sIgHTsEEINg)
Ĉirkaŭ 2-hora rondveturado 
en la plej bela Turku. Ekiro 
somere de Aurakatu 4, 
informiĝu pri la ekzaktaj 
horaroj en la reto aŭ ĉe Turku 
Touring. En la finna, sveda kaj 
angla lingvoj.

TrAjNETO jOkkE jOkIjuNA
Veturado ĉe riverbordoj 
admirante la someran urbon, 
1 horo. 

grupOj, prOprA rONDVETurO
Ĉe Turku Touring vi povas 
mendi por vi kaj via grupo 
personan rondiradon eĉ kun 
esperantlingva ĉiĉerono.

Turku TOurINg EsTAs 
lA plEj BONA AmIkO DE 
lA TurIsTO

EspErANTO-sOCIETO EN Turku 
TuruN EspErANTO-yHDIsTys ry
Lokaj esperantistoj en Turku 
ĉiam pretas renkonti kaj helpi 
vizitantojn en la urbo. 
Ilin vi trovas tra la retpaĝoj 
www.esperanto.fi kaj en la 
Jarlibro de UEA.

 VErkkOkAuppA
rETA BuTIkO
En la reta butiko vi povas aĉeti biletojn al eventoj kaj rondveturoj kaj ankaŭ rezervi tranoktejon 
dum via vizito en la urbo. Krome eblas antaŭmendi la karton por turistoj Turku Card en la reta 
butiko. Trovu la butikon tra www.visitturku.fi

FOODWALK
Aĉetu Foodwalk-karton 

kaj trovu multajn diversajn 
bongustaĵojn en la restoracioj 
ĉe la bordoj de la rivero Aura. 
Legu pli en www.visitturku.fi

lA urBO. HIsTOrIO. 
Turku estas la plej malnova urbo en Finnlando kaj 
inter la plej malnovaj en la tuta norda Eŭropo. 
Baze de la permeso donita de Papo Gregorius IX 
en la jaro 1229 la episkopa katedro de Finnlando 
estis translokita el Nousiainen al la bordo de la 
rivero Aura, du kilmetrojn de la nuna centro. 
Ekde tiu permesa dokumento la urbo kalkulas 
sian aĝon. Dank΄al la favora naturhaveno kaj la 
rivero Aura, kiu fluas tra la urbo, la loko estas 
ideala por formi merkatejon. En mezepoko Turku 
estis la due grava urbo de Svedio, al kiu Finnlando 
estis alligita dum la 12-a jarcento.

NumErOj. 
Kiel memoraĵoj el la mezepoko la urbo havas la 
kastelon kaj la katedralon, ambaŭ el la 13-a 
jarcento. Ankoraŭ hodiaŭ ili estas la plej ŝatataj 
vidindaĵoj. La unua universitato de Finnlando 
estis fondita en Turku en la jaro 1640. Ĝis la jaro 
1809 Finnlando estis parto de Svedio, sed en 
tiu jaro post la milito ĝi fariĝis aŭtonoma 
granddukejo sub la regno de la rusa imperiestro 
(caro). Helsinki fariĝis la ĉefurbo en 1812. La 
mezepoka Turku estis detruita en 1827 en la plej 
furioza urba incendio en Nordio. Post la 

rekonstruado Turku ricevis novan urboplanon, 
kiun planis la germandevena arkitekto Carl 
Ludwig Engel. 

NOmOj. 
Inter la plej famaj Turku-anoj estas Mikael 
Agricola, la reformisto, Paavo Nurmi, sporta 
legendo, Yrjö Väisälä, astronomo kaj 
esperantisto, Michael Monroe, rokstelo, Saku 
kaj Mikko Koivu, glacihokeistoj. Ili estas 
konataj ne nur en Finnlando, sed en la tuta 
mondo. Luksaj krozadŝipegoj, la plej grandaj 
en la tuta mondo, estis konstruitaj en Turku 
komence de tiu ĉi jarcento.

HOmOj. urBO.
Finnlando sendependiĝis en la jaro 1917 kaj 
hodiaŭ Turku apartenas al la plej gravaj urboj 
de la lando. Ĝi estas vigla urbo de studado, 
industrio kaj kulturo. En la jaro 2011 Turku 
estis la kultura ĉefurbo de Eŭropo. En 2014 
Turku estas la kvine granda urbo de la lando kun 
iom pli ol 180.000 loĝantoj. De ili estas 83 % 
finnlingvaj, 6 % svedlingvaj kaj ankaŭ aliaj 
hejmlingvoj estas multaj. Multaj urbanoj 
parolas flue la anglan, speciale en turismaj ejoj.

Turku mAllONgE
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Näkymä puolalanmäelle eli Taidemuseonmäelle.

Tuomiokirkko....

Ekkomencu vian promenadon ĉe la 
ŝtuparo de la Katedralo 1 . Post transiro 
de la vigla strato Uudenmaankatu vi 

alvenos al la Malnova urboplaco 2 , en la koron 
de la mezepoka Turku. Tie sur la balkono de 
Brinkkala-domo oni deklaras la kristnaskan 
pacon tagmeze la 24-an de decembro. Sur 
la monteto estas videbla la observatorio de 
Vartiovuori 3 , malantaŭ kiu situas la Metiista 
muzeo de Luostarinmäki 4 . Dumvoje al la 
riverbordo vi preterpasas la restoracion  
Pinella 5 , la plej malnovan restoracion en la 
urbo. Sur la kontraŭa bordo vi vidas la placon 

Vähätori 6  (eta placo), ĉe kiu troviĝas multaj 
restoracioj 7  , 8 , 9 , 10 . En la alia fino de la eta 
placo staras la urba ĉefbiblioteko 11 .
 Daŭrigu vian promenadon laŭ la orienta 
flanko de la rivero kaj vi alvenos al la muzeo 
Aboa Vetus & Ars Nova 12 . La plej nova 
piedira ponto de Turku nomiĝas Kirjastosilta 
(biblioteka ponto) kaj post ĝi vi estos ĉe la 
ponto Auransilta 13 . En stratkruĉiĝo staras la 
statuo de Paavo Nurmi, la mondfama sportisto. 
Ĉe la deklivo de la monteto troviĝas trinkejo 
Uusi Apteekki (Nova Apoteko) 14  iama 
apoteko, kiu nun servas soifantojn. 

lA NOmO DE lA urBO, Turku, sIgNIFAs EN 

lA FINNA VENDOlOkON. lA sVEDlINgVA, 

ÅBO, HAVAs lA sIgNIFON lOĜANTO ĈE lA 

mArO. ANkOrAŬ HODIAŬ lA rIVErO AurA 

EsTAs lA kOrO DE lA urBO, ĈE lA rIVEr-

BOrDOj kONCENTrIĜAs VIDINDAĵOj, 

rEsTOrACIOj kAj kAFEjOj. prOmENADO 

EkDE lA kATEDrAlO Al lA kAsTElO (Ĉ. 4 km) 

mAlFErmAs VOjON Al lA HIsTOrIO kAj  

NuNTEmpO DE lA urBO.

6

11

Ambaŭflanke de la rivero Aura 
troviĝas pluraj afablaj restoracioj 
kaj kafejoj, laŭ via gusto. 
supre: la placo Vähätori. 
sube: la biblioteka ponto 
kun apudaj kafejoj.

kirjastosilta (biblioteka ponto)la urba ĉefbiblioteko

mEZE DE lA urBO FluAs 
lA rIVErO AurA
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La trinkejo Uusi Apteekki (Nova 
Apoteko) estas loko, kie volonte 
vizitas ankaŭ la fama, loka 
detektivo Jussi Vares. En la ejo 
iam funkciis vera apoteko.
JUSSI VARES ESTAS IMAGITA PERSONO EL LA 
DETEKTIVA ROMANO DE LOKA VERKISTO. LIAJN 
AVENTUROJN EBLAS SEKVI NE NUR EN LIBROJ, 
SED ANKAŬ EN FILMOJ FARITAJ EN AŬTENTIKAJ 
SCENEJOJ DE LA URBO.

Transiru la ponton. Malproksime sur la monteto 
vi vidas grandan jugendstilan konstruaĵon. Ĝi 
estas la Arta muzeo de Turku 15 , kie krom la 
valora arta kolekto ofte estas diversaj ŝanĝiĝantaj 
ekspozicioj. Daŭrigu vian promenadon laŭ la 
riverbordo.
 Vi preterpasas la Apotekan muzeon 16 , 
kiu estas lokita en la domo de Qwensel. Sur la 
kontraŭa bordo videblas granda aranea reto, kiu 
kovras la kavaĵon en la roko. La artaĵo nomiĝas 
Network. La Teatra ponto 17  estas nomita  laŭ 
la urba teatro de Turku, kiu situas apud la ponto.

 Malantaŭ la teatro troviĝas la Biologia 
muzeo, sporta parko kaj Paavo Nurmi 
stadiono. Sekve vi preterpasos la muzeon 
de Wäinö Aaltonen 18 , kie indas viziti por 
vidi esperantlingvan tekston sur la muro de 
la enira salono. Sur la monteto malantaŭ la 
muzeo videblas malnova ventmuelilo, nun en 
uzo de somera teatro.
 Sekva ponto estas la ponto Myllysilta 19  
kun statuoj kaj la lasta estas la ponto 
Martinsilta 20. El la haveno de insularaj 
ŝipoj 21 ekveturas la malgrandaj ŝipoj por 

krozado. La urba prameto nomiĝas Föri 22  kaj 
sur ĝi eblas senpage transiri la riveron piede kaj 
bicikle.
 Apud la prameto Föri en la okcidenta 
riverbordo situas la haveno por vizitantaj 
boatoj 23. Sekva loko kien vi venos estas la placo 
Varvintori 24 . Tie troviĝas la Arta Akademio de 
Turku (muziko kaj bildarto). Baldaŭ videblas via 
celo la mezepoka kastelo de Turku 25, sed antaŭ 
ol atingi ĝin, vi preteriros la marinan centron 
Forum Marinum 26 .

19

22

Biologia muzeo

25

23la fregato suomen joutsen, muzea ŝipokonservatorio de Arta Akademio de Turku
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Adreso: Linnankatu 80, Turku
www.turunmuseokeskus.fi

lA kAsTElO DE Turku2  •  1

lA kAsTElO DE Turku

la 700-jara kastelo, historia muzeo, enhavas 
ankaŭ la plejn pompajn festosalonojn de la urbo.

La fortikaĵo fariĝis impona kastelo el griza ŝtono. Dum jarcentoj 
la kastelo travivis multajn batalojn kaj incendiojn. La plej luksa 
tempo estis en la mezo de la 16-a jarcento. Tiam Duko Johano 
(poste reĝo Johano III de Svedio) kun sia pola edzino, reĝidino 
Katarina Jagellonica, havis pompan kortegon. Dum ilia tempo 
nova etaĝo kun festosalonoj estis konstruita sur la malnovaj 
mezepokaj muroj.
 En la antaŭkastelo troviĝas diversaj ekspoziciaj ĉambroj. 
Kelkaj rakontas pri la vivo en la kastelo. En aliaj ĉambroj 
estas elmetitaj mebloj kaj vestaĵoj uzitaj en Finnlando dum la 
jarcentoj.
 Por infanoj troviĝas en la kastelo propraj ĉambretoj, kie 
ili povas vesti sin kiel kavaliroj aŭ princinoj. Dum specialaj 
rondiradoj ili aŭdas aventurajn rakontojn kaj vizitas i.a. 
trezorejon de la kastela koboldo.
 En la kastelo troviĝas ankaŭ muzea vendejo Fatabur kaj 
kafejo-restoracio, kiu nomiĝas Kelo 
de Duko Johano.

               lA kAsTElO DE 

Turku EsTAs sAmAĜA kuN 

lA kATEDrAlO. 

kONsTruADO DE lA 

kAsTElO kOmENCIĜIs EN 

lA 1280Aj jArOj, kIAm lA 

sVEDOj EkkOmENCIs 

kONsTruI FOrTIgITAN 

TENDArON ĈE lA ENFluEjO 

DE lA rIVErO AurA.

lA kATEDrAlO DE Turku

Adreso: Tuomiokirkonkatu 1, Turku
www.turunseurakunnat.fi

kATEDrAlO kAj kATEDrAlA muZEO  •  2, 2A, 4, 6, 7, 32, 40, 42, 50, 51, 53, 54, 55, 563

 lA kATEDrAlO 

supErrEgAs lA urBAN 

pANOrAmON. ĜI EsTAs 

sANkTIgITA Al VIrgINO 

mArIA kAj Al sANkTA 

HENrIkO, ANglA EpIskOpO, 

kIu kuNE kuN lA sVEDA 

rEĜO ErIkO lA sANkTA 

AlpOrTIs krIsTANIsmON 

Al FINNlANDO mEZE DE 

lA 12-A jArCENTO. 

Henriko suferis martiran morton. La relikvoj estis transportitaj al la 
katedralo dum ĝia solena inaŭguro en la jaro 1300.
 La reformacio dum la tempo de la potenca reĝo Gustavo Vasa 
alportis la luteranan kredon al tuta Svedio kaj tiel ankaŭ al Finnlando, 
la orienta landparto de la reĝlando. Unu el la plej gravaj episkopoj 
tiam estis Mikael Agricola, la kreanto de la finna skriba lingvo.
 Kelkaj trezoroj de la mezepoka katedralo ankoraŭ troviĝas en la 
katedrala muzeo.
 La mezepokaj kapeloj dediĉitaj al sanktuloj transformiĝis al 
familiaj tombejoj de nobeluloj kaj aliaj gravuloj. La plej impona 
tombeja monumento estas la ĉerko konstruita por la reĝino Karin 
Månsdotter. En la katedralo estas tomboj de multaj episkopoj kaj 
militestroj.
 La granda incendio 1827 ruinigis ankaŭ la katedralon. Post la 
rekonstruado ĝi ricevis ankaŭ novan  turon, la simbolon de la urbo 
ankoraŭ hodiaŭ. La turon planis la germandevena arkitekto Carl 
Ludvig Engel.
 La katedralo estas la ĉefa preĝejo de la luteranoj en Finnlando. 
Diservo okazas ĉiudimanĉe finne kaj svede. Ofte oni aranĝas ankaŭ 
nuptajn festojn kaj  koncertojn.

la infanoj povas vesti sin kiel 
kavaliroj aŭ princinoj dum 
specialaj ludoj en la kastelo.

la katedralo de Turku estas la sola mezepoka katedralo en Finnlando.
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ABOA VETus & Ars NOVA

Adreso: Itäinen Rantakatu 4-6                                                                                                                               
www.aboavetusarsnova.fi                                                                                                                                        
info@aboavetusarsnova.fit

ABOA VETus &   
Ars NOVA

5

 •  13, 61

ArTA muZEO DE Turku    

6

Adreso: Aurakatu 26 
info@turuntaidemuseo.fi   
www.turuntaidemuseo.fi

ArTA muZEO DE 
Turku   

En la jaro 1995 malfermiĝis tute novtipa duparta muzeo, kiu konsistas el muzeo de moderna arto 
(Ars Nova) kaj ruinoj de mezepoka Turku (Aboa Vetus).
 En Aboa Vetus arkeologoj daŭre laboras malkovrante novajn  trovaĵojn, kio helpas pli bone 
koni la vivon en la mezepoka Turku . En ambaŭ muzeoj estas aranĝataj ankaŭ diversaj sanĝiĝantaj 
ekspozicioj. Tie troviĝas ankaŭ kafejo kaj vendejo.

Adreso: Linnankatu 2 
www.turku.fi/kirjasto

MALFERMITA
lu-ve 9-20, sa 10-16, di 12-18

ĈEFBIBlIOTEkO 
DE Turku / TuruN 
kAupuNgINkIrjAsTO

4

ĈEFBIBlIOTEkO DE Turku
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       La naciromantika konstruaĵo de la arta muzeo finkonstruiĝis en la jaro 1904. 
 Ekde la komenco la muzeo ekspozicias gravajn finnajn artistojn, kaj nature ankaŭ internacian 
arton, speciale el nordiaj landoj. En la kolekto estas bone reprezentitaj verkoj de artistoj de t.n. ora 
periodo de finnlanda arto. Al la kolekto apartenas ankaŭ memportretoj de artistoj kaj verkoj de finna 
surrealismo kaj pop-arto.
 En la muzeo estas aranĝataj diversaj sanĝiĝantaj ekspozicioj kaj tie troviĝas ankaŭ kafejo kaj 
vendejo.

EN lA BElEgA urBA 

ĈEFBIBlIOTEkO, kOmBINAĵO 

DE klAsIkA kAj mODErNA 

ArkITEkTurO, VI rENkONTAs 

kulTurON EN ĜIAj DIVErsAj 

FOrmOj kAj sAmTEmpE 

TrOVAs rIpOZEjON mEZE DE 

lA VIglA urBA VIVO.

rIpOZu kAj Ĝuu
La ĉefbiblioteko estas malfermita ĉiutage kaj donas al la urbanoj 
bonegan ripozejon eĉ por pli longaj restadoj. Miloj da finnaj kaj 
eksterlandaj gazetoj kaj ĵurnaloj estas legeblaj en papera aŭ elektra 
formo. Troviĝas komfortaj anguloj aŭ por plezura legado aŭ por 
pli serioza studado. Kaj infanoj kaj gejunuloj trovas siajn proprajn 
sekciojn. En la arkitekture impona konstruaĵo troviĝas ankaŭ 
lueblaj ejoj por kunvenoj, konferencoj, eventoj kaj ekspozicioj. 
Sendrata interreta konekto ebligas uzon de porteblaj komputiloj. 
Vizitantoj povas ankaŭ uzi senpage multajn komputilojn de la 
biblioteko.

prI HIsTOrIO kAj VErkOj
En la jaro 1903 komercisto, sinjoro Fredric von Rettig donacis 
al sia hejmurbo la bibliotekon. La domo similas al Riddarhuset 
(Nobelara domo) en Stokholmo laŭ deziro de la donacinto. Post 
100 jaroj estis tempo plilarĝigi la bibliotekon kaj konsekvence dum 
la jaroj 2007-2008 estis konstruita la nova parto. En la malnova 
domo troviĝas nuntempe la belliteraturaj kaj muzikaj kolektoj, en 
la nova sciencaj verkoj kaj gazetoj, la legosalono por tagaj gazetoj 
kaj ĵurnaloj kaj la sekcioj por infanoj kaj gejunuloj. 
En la biblioteko troviĝas ankaŭ esperantlingva materialo. 

VIZITu surlOkE kAj rETE
La italtipa biblioteka kafejo Café Sirius fariĝis rapide renkontejo 
de multaj urbaj societoj. Ankaŭ la membroj de Esperanto-societo 
en Turku renkontiĝas tie ĉi kaj ofte alvenas gastoj. Venu ankaŭ vi. 
Somere eblas sidi ĉe kafejaj tabloj ankaŭ ekstere.

En la retpaĝoj de la ĉefbiblioteko vi trovas informojn pri la 
multflankaj eventoj kaj ekspozicioj de la biblioteko.
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mETIIsTA muZEO 
luOsTArINmäkI

potistino en laboro

Adreso: Vartiovuorenkatu 2                                                          
www.turunmuseokeskus.fi 

   mETIIsTA muZEO 
   luOsTArINmäkI
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 •  12, 18

La granda incendio 1827 ruinigis du trionojn de la urbo, sed saviĝis la regiono malantaŭ la monteto 
Vartiovuori, kie loĝis multaj metiistoj kaj laboristoj. Hodiaŭ tiu urboparto, nomita Luostarinmäki 
laŭ la monaĥejo de Sankta Olav, estas muzeo kiu rakontas pere de veraj objektoj pri metioj kaj 
vivmanieroj de la 18a kaj 19a jarcentoj.
 Somere kaj speciale dum la Tagoj de la Metiista Arto en aŭgusto la publiko havas eblecon vidi 
plurajn metiistojn en laboro. La originaleco de la muzeo estas alte taksita: la premio de Ora pomo 
estis atribuita en 1984 al la muzeo fare de Ligo de Turismaj Redaktoroj.

muZEO DE 
WäINö AAlTONEN

Adreso: Itäinen Rantakatu 38 
www.wam.fi 

 muZEO DE      
 WäINö AAlTONEN
10
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La muzeo estas nomita laŭ la skulpisto Wäinö Aaltonen, kiu en sia infaneco kaj juneco loĝis kaj 
studis en Turku. La muzeo havas grandan kolekton de liaj verkoj. La konstruaĵon planis lia filo kaj 
bofilino kaj laŭ espero de la artisto tie estas daŭre aranĝataj ŝanĝiĝantaj ekspozicioj de moderna arto. 
 Sur la muro de la muzeo estas ĉitita poemo skribita de la artisto en multaj lingvoj, ankaŭ 
Esperante. La esperantlingva versio estis aldonita lige al la antaŭkongreso de la UK en 1995.

ApOTEkA muZEO kAj 
lA DOmO DE QWENsEl
Ĉe la okcidenta riverbordo staras la domo de Qwensel, la plej malnova ligna domo en Turku el la 18a 
jarcento. La domgrundon aĉetis asesoro W. J. Qwensel 1695. En la domo troviĝas Apoteka Muzeo 
kun diversaj apotekaj ĉambroj kaj altrangula hejmo renovigita laŭ stilo de 18a jarcento. 

ApOTEkA muZEO kAj    
lA DOmO DE QWENsEl

9

Adreso: Läntinen Rantakatu 13                                                                                                                                               
 www.turunmuseokeskus.fi

lA mArA CENTrO 
FOrum mArINum 
       En la mara centro Forum Marinum troviĝas specialmuzeo de finnlanda navigado 
kaj ankaŭ muzeo de la finnlanda floto. En la muzeo estas aranĝataj kaj konstantaj kaj sanĝiĝantaj 
ekspozicioj kaj ĝi havas interesan kolekton de boatoj kaj rimarkeblaj muzeaj ŝipoj. Menciindaj inter 
ili estas ekzemple fregato Suomen Joutsen kaj barko Sigyn. La muzeaj ŝipoj estas malfermitaj somere, 
la muzeaj domoj kaj la ekspozicioj sur la ŝipo Bore tutjare.

Adreso: Linnankatu 72 
www.forum-marinum.fi 

lA mArA CENTrO    
FOrum mArINum

7
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Ĉu VI DEZIrAs kONATIĜI kuN lA INsulArO DE Turku, sED NE sCIAs kIEl TION FArI? 

EBlAs Al spOrADA VIZITANTO VOjAĜI EN lA ArkIpElAgO, EĈ sEN BOATO AŬ prOprA 

AŬTO. lA INsulArO EsTAs ATINgEBlA ANkAŬ pEr puBlIkAj TrANspOrTIlOj. gVIDATAj 

grupVOjAĜOj kAj pEr AŬTOBusO kAj pEr BOATO EsTAs ArANĜATAj. INFOrmIĜu ĈE 

Turku TOurINg AŬ ĈE lOkAj EspErANTIsTOj.

Al lA plEj BElA 
INsulArO DE lA mONDO
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En milda vaporo de finna saŭno.

la saŭno en la bildo troviĝas sur insulo 
Norrskata en korppoo, urboparto 
de la insulara urbo parainen.



Aura  ĉe la ponto Martinsilta. La servoj de la 
insuloj estas i.a. banstrando, saŭno, kafejo, 
restoracio kaj eĉ kelkaj tranoktejoj. Pliaj 
informoj ĉe Turku Touring, ekzemple rete 
www.visitturku.fi.
 La plej multflanka kaj ŝatata estas la insulo 
Vepsä, kiu situas meze de la vastaĵo Airisto. La 
belvidejo de Vepsä estas la plej alta punkto de 
la vastaĵo kun pitoreskaj maraj pejzaĝoj. Kiam 
uzo de alkoholaĵoj estis laŭleĝe malpermesita 
en Finnlando 1919-1930, Vepsä estis unu el la 
kaŝejoj de kontrabandistoj, kiuj liveris illegalajn 
alkoholaĵojn el Estonio i.a. per motorboatoj.
 La insulo Pähkinäinen estis longe uzata 
kiel paŝtejo de ĉevaloj somere. Nuntempe ŝafoj 
estas ofte transportataj al la insulo por prizorgi la 
herbejan pejzaĝon. Sur la insulo kreskas multaj 
nuksoarbetoj, kiuj estas maloftaj en Finnlando. 

40 000 INsulOj kAj INsulETOj
La insularo de Turku estas natura mirindaĵo. 
Arkipelago kun dekoj da miloj da diversgrandaj 
insuloj etendiĝas ekde Turku ĝis Alando kaj eĉ 
al Stokholmo, Svedio. La insularo estas la plej 
vasta en Eŭropo kaj kalkulite laŭ nombro de 
insuloj, ĝi estas la plej granda en la mondo.
 Kiel atingi la insularon kaj kion fari tie?
Inter la dekmilaj insuloj kaj insuletoj vi ferias 
facile multajn tagojn. Eblecoj por unutagaj aŭ 
pli longaj vizitoj estas multnombraj, troviĝas 
multaj tranoktejoj kaj lokoj por viziti. Rigardu 
la sekvajn paĝojn.

lA VIZITEBlAj INsulOj DE lA urBO Turku
La urbo Turku posedas tri insulojn por 
libertempado. Ili estas facile atingeblaj per 
akvobusoj kaj ŝipoj, kiuj ekveturas de la rivero 

 Al Parainen apartenas Nauvo (Nagu) kaj 
Korppoo (Korpo). Ambaŭ havas mezepokan 
preĝejon, viziteblan ĉefe somertempe. Somere 
okazas multaj muzikaj eventoj en unikaj lokoj, 
vi elektu inter ĵazo, ĉambromuziko, klasika 
muziko, roko ktp.
 La insulo Kemiönsaari (Kimitoön) estas la 
due granda mara insulo de Finnlando. Ankaŭ la 
komunumo nomiĝas Kemiönsaari (Kimitoön). 
Sur la naturbela insulo estas multaj viziteblaj 
bienegoj kun kulturaj eventoj, ekzemple 
Söderlångvik kaj Westankärr. Kun la historio 
de la areo eblas konatiĝi en la kultura centro 
Sagalund, kie historio renkontas nuntempon.
 En la suda pinto de Kemiönsaari 
(Kimitoön) situas la insulara banejo Kasnäs, 
loko por travivaĵoj dum la tuta jaro. Apud la 
banejo estas la natura centro Sinisimpukka 

Al la insularo de 
Turku apartenas miloj 
kaj miloj de insuloj kaj 

insuletoj. Ĝi estas 
unu el la plej vastaj 

kaj multnombraj 
arkipelagoj en la 

tuta mondo.

Insularaj tranoktejoj
En la insularo eblas tranokti en diversaj 
ejoj, ekzemple en bienoj, tre ŝatata 
alternativo de familioj. 

La bieno en la bildo nomiĝas 
Gammelgård. 

Fo
to

: T
iin

a 
V

iit
al

a

per akvobuso al la insulo Vepsä. Trankvila remado ĉe la insulo maisaari.

ŝafoj en parainen Haveno en Nauvo 

La finnlingva nomo de la insulo signifas nukson 
kaj ĝi ricevis la nomon de la nuksoarbetoj.
 La tria insulo nomiĝas Maisaari. Ĝi estas 
malnova centro de velado, tra kiu la velŝipoj de 
kamparanoj veturis transportante varojn inter 
la urbo kaj la insuloj. Nuntempe la insulo estas 
ŝatata ejo por tendaroj de lernejanoj.

OrIENTEN DE Turku
La insulara urbo Parainen (svedlingve: Pargas) 
situas ĉirkaŭ 25 kilometrojn orienten de Turku. 
Al ĝi apartenas multaj insuloj kun belegaj 
itineroj ankaŭ por biciklistoj. Tranoktado eblas 
aŭ en altkvalitaj hoteloj aŭ en simplaj ĉemaraj 
kabanoj; ankaŭ manĝolokoj abundas. La 
kulinaraj travivaĵoj de la insularo estas pladoj 
faritaj el lokaj produktoj, speciale fiŝaĵoj kaj 
bongustega kamparana pano.



Multaj bongustaĵoj atendas vin en 
la insularaj restoracioj, kiel en Grill 
Kustavi. Sur la muro videblas mesaĝoj 
skribitaj de dankemaj vizitantoj.  

En Grill Kustavi eblas tranokti en 
speciala loko: antaŭa malliberejo havas 
nun lokon por 1-2 gastoj. La ĉambreto 
estas en aŭtentika stato, nur la pordo 
estas iom plilarĝigita.

sur la insulo Bengtskär staras malnova lumturo, 
nuntempa hotelo.

sur la lumtura insulo de Isokari oni povas 
tranokti ekzemple en antaŭa domo de piloto.
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(Blåmusslan), kiu prezentas la multflankecon 
de la arkipelago kaj ĉe la marbordo kaj sub la 
mara surfaco. El Kasnäs vi povas ekskursi ekz. 
al Bengtskär por vidi la plej altan lumturon de 
Nordio aŭ al la vikinga centro de Rosala kaj tie 
fari vojaĝon al tempo de vikingoj.
 Por membroj de Pasporta Servo troviĝas 
tranoktejo Källkullen en Brokärr sur Kimitoön.

OkCIDENTEN DE Turku 
Kustavi kaj Taivassalo
La komunumo Kustavi estas perlo de la insularo 
kun rekta konekto per insularaj ŝipoj al la Alandaj 
insuloj. En Kustavi troviĝas multaj unikaj metiistaj 
vendejoj, malnova ligna preĝejo kaj insulara 
muzeo. Aliaj vidindaĵoj estas la lumturo de Isokari 
kaj la fortikaĵa insulo Katanpää. Multaj diversaj 
eventoj allogas vizitantojn ĉiusomere al Kustavi.
 La komunumo Taivassalo estas fama pro 
siaj bonaj fiŝakvoj kaj fakte tie estas plej multe da 
profesiaj fiŝistoj en la tuta areo de la  arkipelago. 
En la komunumo troviĝas ankaŭ multaj bienegoj, 
kiujn siatempe posedis nobeluloj; nuntempe en 
Viiainen situas bienega muzeo. Aliaj vidindaĵoj 
estas mezepoka preĝejo kaj la alta ponto de 
Kaitainen.

lA plEj FOrAj INsulOj DE lA INsulArO DE Turku
Utö
La plej suda loĝata insulo de Finnlando nomiĝas 
Utö. Ĝi estis dum jarcentoj bazo de pilotoj, 

lumturgardistoj, doganistoj kaj soldatoj. 
Nuntempe ĝi apartenas al la insulara urbo 
Parainen. La muzea oficejo de Finnlando difinis 
la insulon Utö kiel gravan kulturan ĉirkaŭaĵon 
pro ĝia socio de fortikaĵo, lumturo kaj pilotoj. 
Sur Utö renkontiĝas la arida naturo kun la 
varma insulara atmosfero. Nuntempe loĝas tie 
ĉ. 50 personoj kaj ĝi estas populara turisma loko 
kun riĉa birda mondo. Servoj en la hotelo Utö 
Havshotel estas altkvalitaj. Utö estas atingebla 
el Turku ekzemple per insularaj ŝipoj, kiuj 
ekveturas de la rivero Aura proksime de la ponto 
Martinsilta. La veturo daŭras kelkajn horojn.

Turku kAj INsulArO VINTrE                                                                                                                                           
La vivo en Finnlando estas kiel vojaĝo tra la 
tuta jaro: la sezonoj  varias de verda somero al 
blanka vintro. Turku estas ankaŭ vintra urbo. 
Eblas ekzemple naĝi vintre en la malvarma 
maro, kun aŭ sen saŭnado. La rivero estas ofte 
kovrita per glacio kaj kiam ĝi estas sufiĉe forta, 
eblas tie piedirado: unika travivaĵo al multaj 
sudlandanoj. Kaj nature frostiĝas ĉiuj akvetoj 
eĉ sur la strato, tiam necesas singardemo dum 
piedirado.
 Vintre la insularo kvazaŭ dormas, sed ĉio 
tamen funkcias. Nuntempe eblas laboro per reto 
eĉ en la plej foraj lokoj. La insularaj ŝipoj veturas 
ankaŭ vintre kaj tiel la lokoj estas atingeblaj. Se 
la vintro estas severa, sur la maro estas farataj 
glaciaj vojoj, vetureblaj eĉ per aŭtoj.

www.visitarchipelago.com



INsulO 
ruIssAlO 

Ruissalo estas konata en la tuta Finnlando 
pro siaj kverkaj arbaroj kaj ankaŭ alie unika 
naturo. Aliaj vidindaĵoj kaj vizitindaj lokoj 
estas la Botanika ĝardeno de Turun yliopisto 
(la finnlingva universitato de Turku), vilaoj el la 
19-a jarcento, baneja hotelo kaj multaj kafejoj. 
Ĉiusomere la rokfestivalo Ruisrock allogas 
milojn da rokŝatantoj.
 Sur la insulo estas bonegaj eblecoj por 
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La granda insulara rondvojo estas 250 
kilometrojn longa kaj dumvoje vi vidas 12 
pontojn, 9 prametojn kaj multajn belajn 
insularajn komunumojn. Parton de la vojo 
vi veturas per insularaj ŝipoj. La malgranda 
insulara vojo estas simila, sed malpli longa. 
Eblas vojaĝi aŭ per propra aŭto aŭ biciklo 
aŭ piedirante. Krome ekzistas gvidataj 
rondveturoj. Informiĝu ĉe Turku Touring 

EN lA INsulArO DE Turku EBlAs rONDVETurI lONgE AŬ mAllONgE; VI pOVAs ElEkTI INTEr 

lA grANDA kAj mAlgrANDA ITINErOj ĈIrkAŬ lA INsulArO. surVOjE EN AmBAŬ VI VIDAs kAj 

TrAVIVAs DIVErsAjN FOrmOjN DE lA INsulArA VIVO.

INSULARA TURISMA OFICEJO
Urbo Parainen
Adreso: Rantatie 28, 21600 Parainen
www.saaristo.org
info@parainen.fi

INFO12

piedirado kaj biciklado meze de unika mara 
naturo. Multaj vizitantoj ekamis insulon Ruissalo 
jam dum la unua renkonto.
 En Ruissalo troviĝas la urba kampadejo, 
Ruissalo Camping, kiu situas en la plej fora 
punkto de la insulo. En la areo eblas naĝado 
en la maro (ankaŭ vintre) kaj saŭnado. Aliaj 
servoj estas kafejo-restoracio kaj fajrokradoj por 
ekzemple mem rosti kolbasojn.

lA INsulO ruIssAlO, INTErEsA prO sIA uNIkA NATurO kAj kulTurA HIsTOrIO, sITuAs TuTE 

ANTAŬ Turku. TIu ANTAŬA ĈAsINsulO DE lA kAsTElA kOrTEgO EsTAs FACIlE ATINgEBlA 

TErVOjE AŬ mArVOjE.

 •  8ruIssAlO11

RUISSALO CAMPING
Adreso: Saaronniemi, Turku
ruissalo.camping@turku.fi
www.visitturku.fi/ruissalo-camping_fi

ITENErOj ĈIrkAŬ 
lA INsulArO

aŭ en la insulara turisma oficejo (Saariston 
matkailuneuvonta, urbo Parainen). Ankaŭ 
lokaj esperantistoj helpas.

ITINErOj
Turku-Parainen, Parainen-Nauvo, Korppoo-
Houtskari, Iniö, Kustavi-Taivassalo, 
Merimasku, Naantali

URBA TURISMA INFORMEJO (TURKU TOURING)
Adreso: Aurakatu 4, Turku 
tel. +358 (0)2 262 7444
www.visitturku.fi
tourist.info@turku.fi

korpoström

Nauvo

22 23



kIEl ATINgI lA mArON El lA rIVErO?

ĈE lA BOrDOj DE AurA-rIVErO ATENDAs 

VIN mulTAj ŝIpOj kAj ŝIpETOj, prETAj pOr 

FArI krOZADON AŬ sur lA rIVErO AŬ EĈ 

EkVETurI Al lA mArO EN lA mONDON DE 

lA BElA INsulArO.

18

Rezervoj kaj informoj:
Tel. +358 (0)2 515 3300
myyntipalvelu@ukkopekka.fi
www.ukkopekka.fi

VApOrŝIpO s/s ukkOpEkkA  •  1

Ek Al lA INsulArO AŬ 
FAru krOZADON sur lA 
rIVErO AurA

13

ŝIpOj Al lA prOksImA INsulArO
Pluraj diversaj ŝipoj veturas somere de la rivero 
Aura al la proksima insularo. Elektu aŭ la veran 
vaporŝipon s/s Ukkopekka aŭ iun el la aliaj 
ŝipoj kaj ŝipetoj, ekzemple m/s Rudolfina aŭ 
m/s Lily. Vi povas krozadi ekzemple al urbeto 
Naantali kaj havi lunĉon surŝipe aŭ vojaĝi al la 
urbaj ripozejoj sur la insuloj Vepsä kaj Maisaari.

NAANTAlI14

NAANTAlI 
lA uNIkA TurIsmA urBO NAANTAlI sITuAs EN 

DIsTANCO DE Ĉ. 16 km El Turku kAj EsTAs 

BONE ATINgEBlA ANkAŬ pEr lOkAj 

AŬTOBusOj. lA IDIlIA mAlNOVA urBOpArTO 

kAj lA prOksImECO DE lA mArO EsTAs lA plEj 

AllOgAj AFErOj EN lA suNA urBO NAANTAlI.

la malnova monaĥineja preĝejo daŭre staras en la centro de la 
mezepoka Naantali. 

MUZIKA FESTIVALO DE NAANTALI
Tel. +358 (0)2 434 5363
info@naantalinmusiikkijuhlat.fi
www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

Urba turisma oficejo de Naantali
Tel. +358 (0)2 435 9800
info@naantalinmatkailu.fi
www.naantalinmatkailu.fi

la muminoj loĝas sur la insulo kailo kaj 
estas ŝatataj de ĉiuj. somere eblas viziti 
ilian hejminsulon.

Naantali (Valo de Graco) estas unu el la 
mezepokaj urboj en Finnlando. La urbo naskiĝis  
en sia nuna loko dank’ al la monaĥinejo, kiu 
apartenis al la ordeno de St. Birgitta el Svedio. La 
urbo kalkulas sian aĝon ekde la 23-a de aŭgusto 
1443, kiam konfirma letero estis subskribita de la 
reĝo. La monaĥinejo prosperis preskaŭ al la fino 
de la 16-a jarcento ĝis kiam la reformacio fermis 
ĝiajn pordojn. La monaĥeja preĝejo el la 15-a 
jarcento estis transformita al luterana preĝejo. 
Ĝi estas simbolo de Naantali ankoraŭ hodiaŭ kaj 
estas videbla ĉie en la malnova urbo. Somertempe 
la preĝejo estas ĉiutage malferma por vizitantoj, 
notu tamen la ekleziajn aranĝojn. 
 Alia prospera periodo en la historio de 

Naantali estis en la ŝanĝo de 19-a kaj 20-a 
jarcentoj. Tiam estis fondita banejo, kiun 
vizitis multaj gastoj ankaŭ de la tiama ĉefurbo 
St. Peterburg de la cara Rusio, al kiu Finnlando 
apartenis. De tiu tempo vivas ankoraŭ en la urbo  
multaj tradicioj, ekzemple la somera karnavalo 
de Dormemulo fine de julio. Hodiaŭ funkcias 
en Naantali multflanka moderna baneja hotelo.
 Kiam somero venas, ekvekiĝas la loĝantoj 
de la Muminmondo post la vintra dormo kaj 
bonvenigas kaj infanojn kaj plenkreskulojn por 
viziti en Naantali. En la komenco de la somero 
okazas ankaŭ la ĉiujara Muzika Festivalo de 
Naantali.
 Somertempe Naantali funkcias eĉ kiel la 
ĉefurbo de Finnlando, ĉar tie situas la somera 
rezidejo de la ŝtata prezidento, Kultaranta. 
La rezidejon Kultaranta eblas viziti dum 
ĉiĉeronataj rondiradoj, ankaŭ esperantlingve.
 Al la urbo Naantali apartenas ankaŭ 
Rymättylä, fama loko pro vintra fiŝkaptado. 
La mezepoka ŝtona preĝejo de Rymättylä estas 
dediĉita al St. Jakobo. Printempe la plej unuaj 
terpomoj de la lando venas el Rymättylä.

maisaari
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DEKLARACIO DE LA KRISTNASKA PACO
En la malnova urboplaco ĉiujare tagmeze la 24-an 
de decembro  estas deklarata la Kristnaska paco al 
Turku kaj al la tuta Finnlando, kaj en la finna kaj en la 
sveda. La tradicio en Turku devenas de Mezepoko 
kaj nuntempe la deklaracio estas per reto aŭdebla 
kaj videbla en la tuta lando kaj eĉ en aliaj landoj. La 
deklaracion legas urba oficisto sur la balkono de la 
domo Brinkkala ĉe la Malnova urboplaco. La deklaracio 
estas tradukita ankaŭ en Esperanton.

INFO

INFO

MEZEPOKA EVENTO
La mezepoka evento kaj foiro en Turku okazas ĉiujare en 
la ĉirkaŭaĵo de la Malnova urboplaco. La konstruaĵoj ĉe 
la placo, ekzemple la Malnova urbodomo, estas okazejoj 
por scienco, arto kaj modo. La gaja kaj luma mezepoko 
viviĝas kune kun artistaj grupoj, metiistoj, arlekenoj 
kaj muzikantoj. Lertaj metiistoj prezentas mezepokajn 
labormanierojn. En aparta infana okazejo infanoj povas 
provi diversajn mezepokajn ludojn.

15

15

www.keskiaikaisetmarkkinat.fi

EVENTOj Dum lA TuTA jArO EVENTOj Dum lA TuTA jArO

INFO

LA JULA BAZARO EN LA MALNOVA 
URBOPLACO
Al la Adventa tempo en Turku apartenas la tradicia jula 
bazaro. La malnova urboplaco estas plena de jultemaj 
programeroj kiel fabeloj, dancoj kaj muziko. En la budoj 
oni vendas tradiciajn kristnaskajn bongustaĵojn kaj lerte 
faritajn tradiciajn manlaboraĵojn. Ankaŭ Julavo kun sia 
familio vizitas la viglan bazaron. La infanoj povas rakonti 
siajn dezirojn al koboldoj, kiuj skribas ilin en la grandan 
sekretan libron de la avo.

www.suurtorinjoulumarkkinat.fi
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RUISROCK
Ruisrock, la unua rokmuzika festivalo en la Nordio, 
jam fariĝis 40-jara. Nenio laciĝo videblas: famajn 
internaciajn kaj enlandajn artistojn ni povas aŭskulti 
ankaŭ en la estonteco.

TEATROJ
En Turku troviĝas multaj diverstipaj teatroj. La plej 
malnova teatro, la svedlingva Åbo Svenska Teater 
situas ĉe la vendoplaco. En aliaj teatroj de la urbo, kiel 
en Turun kaupunginteatteri, oni aktoras ĉefe  finnlingve. 
Ĉiuj teatroj havas ofte en sia repertuaro muzikalojn, 
kiujn oni facile povas sekvi sendepende de la lingvo.

DOWN BY THE LAITURI (DBTL) 
La unua enurba pop- kaj rokmuzika festivalo en 
Finnlando daŭre vivas.  Ankaŭ aliaj formoj de arto estas 
reprezentitaj. 

SPORTADO
Eblecoj por sportado estas multaj dum la tuta jaro. 
Sportejoj kiel glacihokea halo, futbalstadiono, sporta 
parko kaj sporta halo vokas kaj turkuanojn kaj vizitantojn 
por sekvi la konkursojn. Unu el la plej famaj sportistoj 
en la mondo, Paavo Nurmi, naskiĝis kaj trenis en Turku. 
En kurado li gajnis 9 orajn kaj multajn aliajn medalojn. 
Ĉiusomere oni aranĝas ludojn de Paavo Nurmi homaĝe al li.

 Ekzemple naĝejoj kaj padoj por kurado en bela   
naturo preskaŭ meze de la urbo ebligas trejnadon al iu ajn.

11 16INFO INFO
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www.ruisrock.fi www.dbtl.fi

www.paavonurmigames.fi
info@paavonurmigames.fiwww.abosvenskateater.fi
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INFO

info@tmj.fi
www.tmj.fi

KLASIKA MUZIKO EN TURKU 
La tutjara koncerta programo en Turku estas vere multflanka. 
Ĉiuj muzikspecoj estas reprezentitaj: ĵazo, roko, klasika ktp...

 La koncertoj de la Filharmonia orkestro de Turku 
okazas vintre ĉiun duan semajnon. La repertuaro de la plej 
malnova orkestro en Finnlando estas ĉiam aktuala ekde la 
klasika al moderna pli leĝera muziko. Altklasaj artistoj venas 
kaj el Finnlando kaj el aliaj landoj.

 La Muzika Festivalo de Turku en aŭgusto estas 
multflanka urba festivalo kun diversaj koncertoj. 

www.tfo.fi

 •  8

teatteri.turku.fi

 •  1

www.turku.fi/joulu
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VENDOHAlO 
DE Turku
En la vendohalo de la jaro 1896 vi povas ĝui atmosferon de 
pasintaj tempoj. Pasinto kaj nuntempo renkontiĝas en la 100-jaraj 
koridoroj de la halo. La halo etendiĝas tra la tuta kvartalo inter 
la stratoj Eerikinkatu kaj Linnankatu. Vi trovas tie ĉi tradiciajn 
budojn de viandaĵoj kaj fiŝaĵoj, same kiel vendejetojn por pano, 
lakto kaj fromaĝo. Kafejoj kaj manĝejoj abundas.

Adreso: Eerikinkatu 16 H, 
Turku
www.kauppahalli.fi

VENDOHAlO 
DE Turku
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kOmErCA CENTrO  
HANsA
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kOmErCA CENTrO 
HANsA 

Adreso: Kristiinankatu 9, Turku
www.hansainfo.fi

En la kerno de Turku apud la vendoplaco situas la komerca centro 
Hansa. En Hansa troviĝas bonegaj eblecoj por butikumado. 
Sub la sama tegmento vi trovas pli ol 150 diverstipajn butikojn, 
specialvendejojn kaj ankaŭ grandan ĉiovendejon. Nature abundas 
ankaŭ restoracioj kaj kafejoj kun granda sortimento de dolĉaĵoj 
kaj aliaj bongustaĵoj.
 En Hansa estas eventoj dum la tuta jaro. Inter butikumado 
vi povas ĝui diversajn kulturaĵojn kiel ekspoziciojn, teatraĵojn 
ktp. Se vi venos per propra aŭto, en la urbocentro troviĝas multaj 
parkohaloj.

BuTIkumADO BuTIkumADO

28 29



SERVO
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Por amuza kaj gaja vespero vi bezonas bonan 
atmosferon, malvarmajn trinkaĵojn kaj lokojn 
kun historio. La rondiradon en la restoracioj 
en Turku indas komenci ĉe la tradiciaj kaj 
famaj  restoraciaj ŝipoj permanente ankrumitaj 
ĉe la riverbordoj de Aura.
 Atmosfero sur tiuj tutlande konataj ŝipoj 
estas kaj loka kaj internacia, kun diversaj 
menuoj kaj multaj trinkaĵoj.
 Se vi faras trinkejan rondiradon en Turku, 
nepraj vizitlokoj estas la konataj Old Bank, 
Koulu, Uusi Apteekki kaj The WaterLoo. Old 

TuRku inViTaS Vin
bank funkcias en antaŭa bankodomo, Koulu en 
antaŭa knabina lernejo.  Uusi Apteekki iam estis 
vera apoteko, kies mebloj kaj ŝrankoj  ankoraŭ 
estas en uzo. The WaterLoo servis dum multaj 
jaroj kiel publika necesejo. Eniru kuraĝe en la 
etoson de tiuj unikaj lokoj.

En la urbocentro, ekzemple ĉe la riverbordo kaj 
ĉe stratoj ĉirkaŭ kaj proksime al la vendoplaco 
troviĝas multaj afablaj, diverstipaj restoracioj. Vi 
certe trovos inter ili la plej konvenan lokon por 
vi kaj  via grupo. •

Tintå uusi apteekki (nova apoteko)



MAPO DE LA PROVINCO VARSINAIS-SUOMI

NUMEROJ EN CIRKLOJ
La numeroj enmetitaj en cirkloj indikas al lokoj kaj vidindaĵoj prezentitaj en la broŝuro. Lige 
al preskaŭ ĉiuj broŝuraj informoj troviĝas indikoj al la mapoj aŭ de la urbo aŭ de la regiono. 
  Itineroj ĉirkaŭ la insularo, granda kaj malgranda (vidu p. 18)

TAKSIO
Tel. +358 (0)2 10041

UNUA HELPO
Ĝenerala helpnumero
Tel. 112
Marsavado
Tel. +358 (0)20 41 000
Turku Tel. +358 (0)2 250 
4180

POLICO
Eerikinkatu 40–42, Turku
Ĉefa policejo de Turku
Tel. +358 (0)71 874 0261

POŜTO
Eerikinkatu 19, Turku
Numero Assistenza
Tel. +358 (0)20 071 000

MONŜANĜADO
Forex
Eerikinkatu 13, Turku
www.forex.fi

SANSERVOJ DE URBO 
TURKU
Sanservaj konsiloj telefone
Tel. +358 (0)2 10 023
Deĵorado de sanservoj
Tel. +358 (0)2 313 8800
Deĵorado de veterinaro
Tel. +358 (0)600 12 444

FLUGHAVENO DE TURKU
Tel. +358 (0)20 708 4699
Air Baltic
www.airbaltic.com
Finnair
Tel. +358 (0)600 140 140
SAS/Blue 1
Tel. +358 (0)600 025 831
Wizz Air
www.wizzair.com

FERVOJAJ STACIDOMOJ
20  Ĉefa stacidomo

Ratapihankatu 37, Turku
Stacidomo de Kupittaa
Joukahaisenkatu 6, Turku
Informoj pri horaroj kaj 
prezoj
Tel. +358 (0)600 41 900
Biletvendejo de ĉefa staci-
domo malfermita:
lu-ve 6.35-20.05, sa 8.10-
18.05, di 8.10-21.05 
www.vr.fi

INTERURBAJ 
AŬTOBUSOJ
21  Aŭtobusa stacidomo 

de Turku
Aninkaistenkatu 20, Turku
Informoj pri horaroj
Tel. +358 (0)200 4000
www.matkahuolto.fi

LOKA TRAFIKO
19  Oficejo de la urba 

publika trafiko
Aurakatu 5, Turku
Tel. +358 (0)2 262 4811
www.turku.fi/bussit

ŜIPTRAFIKO 
FINNLANDO - SVEDIO
Finnlines
Tel. +358 (0)10 343 4500
www.finnlines.com
22  Tallink Silja Oy

Tel. +358 (0)600 157 00
www.tallinksilja.fi
22  Viking Line

Tel. +358 (0)600 415 77
www.vikingline.fi

PLIA ŜIPTRAFIKO
Rigardu www.visitturku.fi

LUADO DE BOATOJ
Rigardu www. visitturku.fi

LUADO DE AŬTOJ 
Aurarent
Tel. +358 (0)40 832 7777
www.aurarent.fi
Avis
Tel. +358 (0)20 7991 222
www.avis.fi
Budget
Tel. +358 (0)207 466 670
www.budget.fi
Europcar
Tel. +358 (0)403 062 831
www.europcar.fi
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lOkA TrAFIkO19

OFICEJO DE LA URBA 
PUBLIKA TRAFIKO
Adreso: Aurakatu 5, Turku
Tel. +358 (0)2 262 4811

MALFERMITA
lu–ve je 8–18
sa je 9–14 
www.turku.fi/bussit

TURISMA KARTO
Ĉu vi ĉirkaŭiras aktive en Turku 
dum unu aŭ pluraj tagoj? Kun 
turisma buskarto (Tourist Card) 
vi veturas dum 1-14 tagnoktoj 
favorpreze. La karto estas 
aĉetebla en la oficejo de la urba 
publika trafiko aŭ en ĉiovendejoj 
Stockmann kaj Wiklund aŭ en Turku 
Touring (urba turisma oficejo).

Memoru ankaŭ Turku Card 
(vidu p. 3)

X

grAVAj kONTAkTADrEsOj
Hertz Turku
Tel. +358 (0)20 555 2600
www.hertz.fi
Leerent
Tel. +358 (0)400 530 987
www.leerent.fi
Scandia Rent
Tel. +358 (0)10 229 2269
www.scandiarent.fi
Sixt
Tel. +358 (0)20 112 2520
fi.sixt.com
Trekovan
Tel. +358 (0)400 522 044
www.trekovan.fi

LUADO DE BICIKLOJ
Carfield
Kauppiaskatu 16
Tel. +358 (0)500 427 009
www.carfield.fi

1  Turisma informejo 
Turku Touring
Aurakatu 4
Tel. +358 (0)2 262 7444
www.visitturku.fi/polkupyo-
ravuokraus_
Turku Bicycle Rentals
Tel. +358 (0)400 224 161
www.polkupyoravuokraa-
mo.fi
Vesan pyörät
Tel. +358 (0)400 636 900
+358 (0)40 533 6900
www.facebook.com/
VesanPyorat
Saaristossa
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URBOCENTRO DE TURKU

NUMEROJ EN CIRKLOJ 
La numeroj enmetitaj en cirkloj indikas al lokoj kaj vidindaĵoj prezentitaj 
en la broŝuro. 

    TOURIST INFO 
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H U V I A   M E R E N   R A N N A L L A

EKDE

TURKU
Oslo

København

Tallinn

Riga

Vilnius

Gdansk

Polusa cirklo

Sankt-Peterburg
Kapellskär

Naantali

Stockholm

Turku Convention Bureau
tel. +358 (0)2 262 7608
convention@turku.fi
www.meetturku.fi

Kontrolu aktualajn flugeblecojn en visitturku.fi
Pasanĝerŝipoj veturas de Turku al Mariehamn kaj Stockholm kaj de Naantali al Kapellskär.
Rajtoj al ŝanĝoj rezervitaj.

Mariehamn

Alicante

Dividu la plej bonajn partojn de Turku regiono 
kun viaj geamikoj: www.visitturku.fi/kiss

Aĉetu viajn hotel- kaj aliajn vojaĝpaketojn 
en la reto: www.visitturku.fi

La tuta arkipelago de Turku ĝis la insuloj 
de Alando kaj Stokholmo en unu adreso:
www.scandinavianislands.com

TURKU TOURING
Turisma informejo
adreso: Aurakatu 4, 
20100 Turku, Finnlando
tel. +358 (0)2 262 7444 
(finne, svede, angle)

Por grupoj
tel. +358 (0)2 262 7567 
 +358 (0)2 262 7667 
 +358 (0)2 262 7564
turku.touring@turku.fi
www.visitturku.fi/en/groups_en

Malfermita
lunde–vendrede je 8.30–18
sabate–dimanĉe je 9–16 (1.4.–30.9.)
sabate–dimanĉe je 10–15 (alitempe)

Malfermita
lu–ve 8:30-16

SUDOKCIDENTA FINNLANDO & 

H U V I A   M E R E N   R A N N A L L A
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