
 

 

Porin Vesibussiristeilyt Oy 

Tilaukset ja info:
044 5879 900 tai 0400 329 831
info@risteilypori.fi
risteilypori.fi

 

M/S Charlotta risteilyhinnasto • Kausi 2022

Reposaaren risteilyt
Pori – Reposaari – Pori  6 h
(2 h meno + 2 h Reposaarella  
+ 2 h paluu) 1580,00 €
Pori – Reposaari – Pori  4 h
(4 h, ei pysähdystä) 1480,00 €

Ulvilan risteilyt
Pori – Ulvila – Pori  3 h
(1,5 h meno + 1,5 h paluu) 1290,00 €
Pori – Ulvila – Pori 4 h
(2 h meno, Ulvilan ohitse,  
2 h paluu, kierros Areenan ja  

Kirjurinluodon ohitse) 1380,00 €

Risteilyt joella
Risteily joella  2 h

1190,00 €
Seuraavat tunnit
Alkaen 2 h

150,00 € / h

Hinnat sis. alv 10 %

Tilausristeilyt (max. 90 hlö)

Hinnat ovat ns. sesonkikauden hintoja.
Esim. maanantaisin hinta on edullisempi. 
Kysy rohkeasti tarjousta!
 
Pienryhmille edustava M/S OBELIX -pienalus,
kysy tarjousta (max. 12 hlö)
     
Hinnasto voimassa ajalla 1.5. –30.11.2022

Katso laivan 3D-esittely: risteilypori.fi Etelärannan
laiturialueemme

käytettävissä myös
 juhlatilaisuuksiin

eri varauksesta, esim.
yritystilaisuudet,

häät jne.
Max. 150 hlö

Järjestämme risteilylle ruoka-, juoma- ja kahvitarjoilun toiveidenne mukaan. 
Ruokalistallamme on vaihtoehtoja, joista voitte valita teille sopivan (yksi vaihtoehto / risteily).

• Risteilyhinta sisältää Kokemäenjoen esittelyä, aluksen vuokran, miehistön ja polttoaineet. 
• Risteilijä on ravintola-aluetta, joten oman alkoholin nauttiminen ei ole sallittua.
• Laivabaarimme valikoima on laaja ja avoinna risteilyjen aikana. 
• M/S Charlotta on vuonna1993 rakennettu, 2018 päivitetty, hyvin varusteltu sisävesiristeilijä, 
  jossa on salonki, baari, taka- ja aurinkokansi sekä siistit wc-tilat miehille ja naisille. 
• M/S Charlotta max. 90 hlö ja M/s Obelix max. 12 hlö. 
• Alus on erittäin vakaa, lämmin sekä hiljainen. Joella risteillessä eivät tuulet keinuta alusta.
• Risteilykautemme on vapusta aina pikkujouluaikaan ja jäiden tuloon saakka.

Laivalla on mikrofoni puheita varten ja valkokangas tarvittaessa.
Yksityisille ja pienryhmille teemme
yleisöristeilyjä heinä- ja elokuussa, katso aikataulut nettisivuiltamme: risteilypori.�
Kotisatama on Porin keskustassa, Kokemäenjoella Etelärannassa noin 300 metriä torilta. 
Navigaattoriosoite on Eteläranta 3, 28100 Pori. Bussilla pääsee hyvin aluksen lähelle.

Vesillä on ihan kuin maissa, paitsi mukavampaa!


