
Voit tilata kiertoajelun tai opastetun kävelykierroksen itsellesi tai ryhmällesi milloin vain,

ympäri vuoden. Tampereen parhaat palat -opastus on tilattavissa seuraavilla kielillä: suomi,

ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja, liettua, venäjä, japani ja kiina. Muut kierrokset

järjestyvät eri kielillä mahdollisuuksien mukaan.

Kierrosten suosituskesto ja lähtö- ja päätöspaikat on ilmoitettu kunkin kierroksen kuvauksen

yhteydessä. Kierroksen teemaa, reittiä ja kestoa voidaan myös räätälöidä juuri ryhmän

toiveiden mukaiseksi yhdessä oppaan kanssa.

Mukavuussyistä kävelykierroksilla osallistujien enimmäismäärä opasta kohden on 25 henkeä.

OPASTETUT KIERROKSET

TAMPEREELLA 2021

Haluatko tutustua Tampereeseen pintaa syvemmältä? Ota opas, koet enem-
män!  Asiantuntevat oppaamme kertovat kiinnostavimmat tarinat kaupungin
nähtävyyksistä, historiallisista kohteista, teollisuusmenneisyydestä, nyky-
osaamisesta ja kulttuurista. Palvelemme asiakkaitamme yli kymmenellä
kielellä ja vuosien vankalla kokemuksella. 

Opastetut kierrokset sopivat loistavasti esimerkiksi ryhmä- ja kulttuurimatko-
jen, kotimaisten ja kansainvälisten asiakas- ja sidosryhmävierailuiden, virkis-
tyspäivien, sukutapaamisten, luokkakokousten, kokousten ja kongressien tai
syntymäpäiväjuhlien oheisohjelmaksi.

Tampereen Matkailuoppaat – Tampere Tourist Guides ry

Vuonna 1948 perustettu Tampereen Matkailuoppaat – Tampere

Tourist Guides ry opastaa Tampereella  yli 30  auktorisoidun

oppaan voimin.  Lisäksi yhdistykseemme kuuluu neljä auktori-

soitua Kangasala-opasta. Auktorisoitu opas on suorittanut

Suomen Opasliiton hyväksymän matkailuoppaan peruskurssin tai

vastaavan koulutuksen ja osallistuu viiden (ammattitutkinnon

suorittaneet kahdeksan) vuoden välein aktiivisuusnäyttö-

kokeeseen. Auktorisoinnin merkkinä on Suomen Opasliitto ry:n

myöntämä opasmerkki. Merkki takaa, että opastus on korkea-

laatuinen ja että opas päivittää aktiivisesti tietojaan, taitojaan

ja osaamistaan. Lue lisää: www.tampereenoppaat.fi  

Tilaa opastettu kierros:

– sähköpostitse opasvaraukset@tampere.fi,

– puhelimitse puh. 041 730 2242 (arkisin ma-pe klo 9-16)

Opastukset varaa Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikkö.



Tilaa opastettu kierros:

– sähköpostitse opasvaraukset@tampere.fi,

– puhelimitse puh. 041 730 2242 (arkisin ma-pe klo 9-16)

Ilmoita varauspyynnössä ryhmän nimi ja henkilömäärä, varaajan yhteystiedot,
kierroksen ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), kierroksen nimi ja kesto,
opastuskieli sekä mahdolliset lisätiedot ja toiveet kierrokseen liittyen.

OPASTUSHINNASTO 2021

Opastushinnat sisältävät yhden oppaan opastuspalkkion, opasvälityksen sekä arvonlisäveron
(ALV 24%). Minimiveloitus 1,5 h. Opastushinnat eivät sisällä kuljetuksia tai pääsymaksuja.
Kävelykierroksilla maksimiosallistujamäärä on mukavuussyistä 25 hlö per yksi opas.

Arkihinnat ovat voimassa maanantaista lauantaihin klo 06:00-23:00. Sunnuntaihinnat ovat
voimassa sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 00:00-24:00 sekä arkisin klo 23:00-06:00. Jos
opastus sisältää ryhmän ruokailun, maksaa tilaaja myös oppaan aterian. 

Alle kaksi arkipäivää ennen opastuksen alkua tehdyistä uusista tilauksista peritään 50 euron
pikavarauslisä.

Peruutukset ja muutokset: Jos opastusta koskeva muutos tehdään myöhemmin kuin kaksi
arkipäivää ennen opastuksen alkamista, peritään 50 euron lisämaksu. Mikäli opastus
perutaan myöhemmin kuin kaksi arkipäivää ennen opastuksen alkua, peritään opastuksesta
täysi maksu hinnaston mukaan. Kokonaan perumatta jätetystä opastuksesta peritään myös
täysi maksu hinnaston mukaan. 

Kierroksen kesto ja sisältö: Kierroksen kesto ja sisältö sopimuksen mukaan. Kierroksen
lähtö- ja päätöspaikat ovat lähtökohtaisesti samat, ellei muuta sovita. Oppaina toimivat
Tampereen Matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry:n auktorisoidut oppaat. 

Kielet:  Opastus saatavana seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia,
espanja, liettua, venäjä, japani ja kiina. 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron (24%).

Arkisin 

176,00 €
201,00 €
226,00 €

Kesto

1,5 h

2 h

2,5 h

Sunnuntaisin 

266,00 €
316,00 €
366,00 €

Kaksikieliset opastuksetYksikieliset opastukset

Kesto

1,5 h

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

7 h

8 h

9 h

10 h 

11 h

12 h

Arkisin

 149,00€
169,00€
209,00€
249,00€
289,00€
329,00€
369,00€
409,00€
449,00€
489,00€
529,00€
569,00€

 Sunnuntaisin

 234,00€
 274,00€
 354,00€
 434,00€
 514,00€
 594,00€
 674,00€
 754,00€
 834,00€
 914,00€
 994,00€
 1074,00€

+30 min arkena 20,00 € 

+30 min sunnuntaina 40,00 € 

Opastus Pirkkalan lentokentältä Tampereen 

keskustaan tai päinvastoin 175€ (300€ sunnuntaisin). 


