
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 20 henkeä.

OPASTETUT KIERROKSET
TAMPEREELLA 2022
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 2022

Opastushinnat sisältävät yhden oppaan opastuspalkkion, opasvälityksen sekä arvonlisäveron
(ALV 24%). Minimiveloitus 1,5 h. Opastushinnat eivät sisällä kuljetuksia tai pääsymaksuja.
Kävelykierroksilla maksimiosallistujamäärä on mukavuussyistä 20 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). 



Kiertoajelu: Tampereen parhaat palat 
Tampereen parhaat palat -kiertoajelulla näet Tampereen tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat
nähtävyydet mukavasti bussissa istuen! Tällä kierroksella kuulet kaiken olennaisen Tampereen
historiasta, tärkeimmistä nähtävyyksistä, mielenkiintoisista rakennuksista, teollisuusmenneisyy-
destä, värikkäistä tarinoista, nykyosaamisesta, kulttuurista ja monipuolisista tapahtumista.
Kierroksella pysähdytään ihailemaan upeita Pispalanharjulta avautuvia maisemia Pyykki-
mettän puistosta ja käydään paikan päällä tutustumassa yhteen kohteeseen (sovittavissa
erikseen). Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha kirkko, tarvittaessa poikkeava lähtö- ja
paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa. Kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan.
HUOM. Tampereen parhaat palat -opastus on tilattavissa seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi,
englanti, saksa, ranska, italia, espanja, liettua, venäjä, puola, japani ja kiina.

Kiertoajelu: Tampereenkiälinen kiarros
Hyppää paikallisen tampereenkiälisen oppaan kyytiin ja näe kaupunkin nähtävyyret! Pipa
kannattaa pitää tiukasti päässä, sillä kiarroksen aikana viaraillaan myäs Pispalanharjulla.
Pääset tutustumaan tamperelaiseen elämämmenoon ja saat pikakurssin tampereen kiäleen.
Tämän jälkeen suariudut mustammakkaran ostamisesta Tammelantorilta sekä tiärät jonkiv
verran Tampereen vanhoista tehtaista! Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha kirkko,
tarvittaessa poikkeava lähtö- ja paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa. 
Kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan.

Kiertoajelu: Tampere 1918
Tampere oli vuonna 1918 Suomen sisällissodan taisteluiden keskeinen näyttämö: täällä käytiin
Pohjoismaiden suurimmat kaupunkitaistelut valkoisten ja punaisten joukkojen välillä maalis-
huhtikuun taitteessa 1918. Tampere 1918 -kiertoajelulla tutustumme sodan taistelupaikkoihin,
sen ajan rakennuksiin, muistomerkkeihin, joukkohautoihin ja muihin sodan jättämiin jälkiin
Tampereen keskustassa ja sen tuntumassa. Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha kirkko,
tarvittaessa poikkeava lähtö- ja paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa. Kesto
vähintään 1,5 tuntia.

Kiertoajelu: Uutta Tamperetta tutkimassa
Uutta Tamperetta tutkimassa -kiertoajelu keskittyy Tampereen keskustan läheisyydessä
käynnissä oleviin ja juuri valmistuneisiin rakennushankkeisiin. Millaisten rakennushankkeiden
parissa Tampereella toimitaan nyt, entä millaiselta kaupunki näyttää lähitulevaisuudessa?
Matkan aikana kuullaan Tampereen ajankohtaisista rakennushankkeista sekä kasvun ja
kehityksen vaiheista aina kaupungin perustamisesta nykypäivään ja lähitulevaisuuteen asti.
Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha kirkko, tarvittaessa poikkeava lähtö- ja paluupaikka
sovittavissa suoraan oppaan kanssa. Kesto 1,5 tuntia tai sopimuksen mukaan.

KIERTOAJELUT

Opastetulla kiertoajelulla pääset nauttimaan Tampereen parhaista paloista 
mukavasti bussin penkiltä käsin! Opas kertoo reitillä näkyvistä kohteista 
kiinnostavasti, elävästi ja ajanmukaista tietoa hyödyntäen. Tarjoamme useita 
teemallisia kiertoajelukokonaisuuksia, mutta kiertoajelun teemaa, reittiä tai 
kestoa voi myös räätälöidä yhdessä oppaan kanssa juuri ryhmän toiveiden 
mukaiseksi.



Kiertoajelu: Ulkomaille Teiskoon!
Tervetuloa päiväksi ”ulkomaille Teiskoon”! Matkaamme kohti tamperelaisten perinteistä
kesäparatiisia ja näemme Kämmenniemen, upean vanhan Aunessillan ja sisävesivuono
Paarlahden sekä idyllisen Teiskon kirkon järven rannalla. Kierrokseen voidaan sisällyttää myös
vierailu yhdessä kohteessa (sovittavissa erikseen). Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha
kirkko, tarvittaessa poikkeava lähtö- ja paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa.
Kesto vähintään 4 tuntia.

Kiertoajelu: Reima ja Raili Pietilän arkkitehtuuria
Edesmennyt akateemikko Reima Pietilä ja hänen puolisonsa Raili Pietilä tunnetaan Tampe-
reen ”hoviarkkitehteina”. Kiertoajelulla tutustutaan Kalevan kirkkoon, Metso-kirjastoon ja
Hervannan kaupunginosan keskusakselin rakennuksiin: Hervannan vapaa-aikakeskukseen ja
kirkkoon, Hervannan kirjastoon ja ostoskeskukseen. Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha
kirkko, tarvittaessa poikkeava lähtö- ja paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa.
Kesto 2 tuntia.

Kiertoajelu: Tampereen likkoja
Tampereen likkoja -kiertoajelulla kuullaan tarinoita naisten kaupungin vahvoista naisista
kautta aikojen Minna Canthista, Maria Tirkkosesta ja Wivi Lönnistä Sara Hildéniin, Eila
Pennaseen ja Tove Janssoniin. Lähtö- ja paluupaikka: Keskustorin Vanha kirkko, tarvittaessa
poikkeava lähtö- ja paluupaikka sovittavissa suoraan oppaan kanssa. Kesto 1,5 tuntia. 

Muut teemalliset kiertoajelut ja kaupunginosakiertoajelut
Etkö löytänyt sopivaa kiertoajelua ryhmällesi? Kiinnostavatko arkkitehtuuri ja rakennukset,
kirjailijat, kulttuuri tai historialliset kohteet? Haluatko tutustua Tampereen muihin kaupungin-
osiin (esim. Teisko-Aitolahti, Hervanta-Vuores, Lielahti-Hiedanranta jne.)? Voimme räätä-
löidä sinulle ja ryhmällesi sopivan kiertoajelun myös sopimuksen mukaan. Kysy lisää:
opasvaraukset@tampere.fi tai puh. 041 730 2242.

Hautausmaakierrokset
Hautausmaakierroksilla kuulet Tampereen historiasta, merkkihenkilöistä ja tamperelaisia
liikuttaneista tarinoista! Opastettuja kierroksia järjestetään Pyynikin kirkkopuistossa sekä
Messukylän, Kalevankankaan, Lamminpään ja Vatialan hautausmailla ympäri vuoden. 
Yhteistyössä: Tampereen seurakunnat.

Risteilyopastukset sopimuksen mukaan
Risteilyopastuksilla tarjoillaan mielenkiintoisimmat tarinat reitin ja rantojen historiasta,
nähtävyyksistä, historiallisista kohteista, kaupungin teollisuusmenneisyydestä, kulttuurista 
ja nykyosaamisesta.

KIERTOAJELUT

MUUT OPASTUKSET



Kävelykierros: Tehtaiden Tampere
Kierroksen aikana tutustutaan Tammerkosken rantojen vanhoihin tehdasalueisiin: Finlaysonin

puuvillatehtaaseen, joka oli aikansa suurin tekstiilialan yritys Suomessa, sekä vastarannalla

kohoavaan Tampellan tehdasalueeseen, jossa yhdistyivät pellava- ja metalliteollisuus. Vaikka

teollinen tuotanto päättyi Tammerkosken rannoilla 1970–1990-luvuilla, entisissä tehdasraken-

nuksissa kukoistavat nykyään uudet elinkeinot. Kierros alkaa Keskustorin Vanhan kirkon

edestä, päätöspaikka sovittavissa. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Tampereenkiälinen kiarros
Lähre paikallisen oppaan mukaan, kun kaupunkin nähtävyyret tarjoillaan pipa päässä reteellä

tampereen kiälellä! Pääset tutustumaan tamperelaiseen elämämmenoon ja saat pikakurssin

tampereen kiäleen. Tämän jälkeen suariudut mustammakkaran ostamisesta sekä tiärät jonkiv

verran Tampereen vanhoista tehtaista! Kierros alkaa Keskustorin Vanhan kirkon edestä,

päätös samaan paikkaan. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Mailman ainoo Pispala
Kävelyretki mailman ainoossa Pispalassa tarjoaa harjun historiaa, kiehtovia tarinoita, musia

ja muusia sekä henkeäsalpaavia maisemia kahden järven välissä! Upeiden maisemien ja

ainutlaatuisen rakennuskulttuurin lisäksi kierroksen aikana kuullaan monta mehevää tarinaa

Pispalan elämänmenosta ja sen omalaatuisista asukkaista. Kierros alkaa Pispalan koululta

(Pispalanharju 47), päätöspaikka sovittavissa. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Finlaysonin kukoistuskausi – Nottbeckien tarina (rooliopastus)
Rooliopastuksella patrunessa Constance von Nottbeck tai opettajatar, mamselli Hyden

tarinoi kuulijoille Finlaysonin puuvillatehtaan historiasta ja sen omistaneen Nottbeckin suvun

vaiheista, unohtamatta tarinoita tehtaan työläisten elämästä. Kierros alkaa Keskustorin

Vanhan kirkon edestä ja päättyy Tallipihalle. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Hämeenpuisto päästä päähän
Hämeenpuisto on monipuolinen ja kompakti katsaus Tampereen historiaan, eri aikakausien

arkkitehtuuriin ja kulttuuriin. Kierroksella näemme muun muassa huippuarkkitehtien luomuksia,

kuten pääkirjasto Metson, Aleksanterin kirkon ja Wivi Lönnin koulun, sekä runsaasti kaupungin

historian vaiheita kuvastavia patsaita. Lisäksi perehdymme Tampereen tarinaan aina teollis-

tumisesta ja sisällissodasta ratikka-aikaan asti. Kierros alkaa Eteläpuistosta ja päättyy

Näsinkalliolle. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa.

KÄVELYKIERROKSET

Opastetulla kävelykierroksella näet Tampereen uusin silmin! Kävelykierrok-
silla tutustutaan tuttujen nähtävyyksien ja kohteiden tarinaan ja historiaan
aivan lähietäisyydeltä. Tarjoamme useita teemallisia kävelykierroskokonai-
suuksia, mutta kävelykierroksen teemaa, reittiä tai kestoa voi myös räätä-
löidä yhdessä oppaan kanssa juuri ryhmän toiveiden mukaiseksi. Mukavuus-
syistä kävelykierroksillemme voi osallistua enintään 20 henkilöä per opas.



Kävelykierros: Tampere 1918, keskusta
Tampereen keskustassa käytiin Pohjoismaiden suurimmat kaupunkitaistelut valkoisten ja

punaisten joukkojen välillä huhtikuun alussa 1918. Tällä kierroksella tutustumme keskusta-

alueen taistelupaikkoihin, sen ajan rakennuksiin, muistomerkkeihin ja muihin sodan jättämiin

jälkiin. Kierros alkaa Keskustorin Vanhalta kirkolta ja päättyy Näsinkalliolle. Kesto 1,5 tuntia tai

sovittavissa. 

Kävelykierros: Tampere 1918, Kalevankangas
Ennen keskusta-alueen kaupunkitaisteluita vuonna 1918 punaiset ja valkoiset joukot ottivat

yhteen erittäin rajusti Tampereella Kalevankankaalla maaliskuun lopulla. Tällä kierroksella

tutustumme Kalevankankaan taistelun tapahtumiin, paikkoihin, sodan muistomerkkeihin,

alueella sijainneeseen vankileiriin, joukkohautoihin ja muihin sodan jättämiin jälkiin. Kierros

alkaa Kalevankankaan hautausmaan sivuportilta (Kalevantie 16, kukkakioskin vierestä) ja

päättyy Sorinaukiolle. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa.

Kävelykierros: Hiedanranta – tulevaisuuden kaupunginosa täynnä historiaa
Opastuksella kuullaan Hiedanrannan alueen ja sen rakennusten – kuten näyttävän kartanon

ja vanhojen tehdaskiinteistöjen – historiasta, nykyhetken tilanteesta ja tulevasta käytöstä.

Perehdymme myös tulevaan Hiedanrannan asuinalueeseen, josta on tarkoitus tulla 2050-

lukuun mennessä yli 20 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosa, jossa kukoistavat

uudet kiertotalouden ja kestävän kehityksen innovaatiot. Kierros alkaa Lielahden kartanolta

(Tehdaskartanonkatu 38) ja päättyy samaan paikkaan. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Hiedanranta – Nottbeckien Lielahti
Finlaysonin puuvillatehtaan omistajat von Nottbeckit jättivät jälkensä paitsi Tampereen

historiaan myös Lielahteen, jossa heillä oli muun muassa upea kartano ja maataloustila 1800-

1900-lukujen taitteessa. Millaisena Nottbeckien aika näyttäytyy Hiedanrannan alueella

nykyään? Kierros alkaa Lielahden kartanolta (Tehdaskartanonkatu 38) ja päättyy samaan

paikkaan. Kesto 30-45 minuuttia. 

Kävelykierros: Hehkuva Hatanpää
Tutustumme Hatanpään kartanoalueen historiaan, vehreään arboretumiin ja alueen

kuuluisaan ruusutarhaan. Kierroksella kuullaan muun muassa Hatan-pään kartanon isäntien

kohtaloista, ja kartanon ruusutarhassa päästään heinä-elokuussa ihastelemaan eri

ruusulajien väriloistoa kauneimmillaan. Arboretumin alueella voi tutustua lukuisiin tuttuihin ja

eksoottisempiinkin kasvi-, pensas- ja puulajeihin. Kierros alkaa Hatanpään kartanon edestä

(Hatanpään puistokuja 1) ja päättyy puistokahvilan luokse. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Tullin alue
Tullin alueella historia, nykyhetki ja tulevaisuus kohtaavat! Vanhojen teollisuus- ja tulliraken-

nusten ympärille on kasvanut kaupunginosa, joka tunnetaan muun muassa yliopistosta,

Tampere-talosta ja kauppakeskuksesta sekä tulevaisuudessa myös pilvenpiirtäjistään. Kierros

alkaa Tampereen yliopiston Päätalon edestä (Kalevantie 4) ja päättyy Tampere-talolle. Kesto

1,5 tuntia tai sovittavissa.

KÄVELYKIERROKSET



Kävelykierros: Anni Polvan Tammela
Opastettu kävelykierros vie aikamatkalle Tammelaan, Kalevaan ja Sorsapuistoon, kirjailija

Anni Polvan (1915-2003) lapsuudenmaisemiin. Nämä aikoinaan vaatimattomien puutalojen

täyttämät seudut toimivat tapahtumapaikkana myös Polvan rakastetuissa Tiina-kirjoissa.

Lähde Annin ja Tiinan jalanjäljille ja ihastu vanhan Tammelan tunnelmaan! Kierros alkaa

Tammelantorilta ja päättyy Sorsapuistoon. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Väinö Linnan Tampere
Kierroksella perehdytään Väinö Linnan (1920–1992) elämään, uraan ja merkitykseen kulkien

kirjailijaan kytkeytyvillä paikoilla Tampereella. Tutustumme kierroksella kirjailijamestarin

henkilökohtaiseen elämään, kattavaan tuotantoon ja merkitykseen, perehdymme Linnan

tehdastyövuosiin Finlaysonin alueella ja kuulemme Linnan yhteydestä Tampereen maineik-

kaisiin kirjailijapiireihin. Kierros alkaa Keskustorin Vanhalta kirkolta ja päättyy samaan

paikkaan. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa.

Kävelykierros: Juice ja Tampere
Kävelykierros kuljettaa sinua Tammerkosken maisemissa musiikkivirtuoosi Juice Leskisen (1950-

2006) jalanjäljissä. Juicen elämäntarina ja tärkeät etapit Tampereella tulevat tutuiksi, kuten

myös Manserockin varhaiset vaiheet. Kierros alkaa Keskustorin Vanhan kirkon edestä ja

päättyy Tampellan Pellavantorille. Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Kävelykierros: Venäläinen Tampere
Venäjän ja venäläisten vaikutus on näkynyt Tampereella koko kaupungin historian ajan.

Täällä on käynyt useita itänaapuristamme saapuneita merkkihenkilöitä aina keisarista ja

Neuvostoliiton perustajasta lähtien. Venäjä, sen asukkaat ja kieli näkyvät yhä Tampereella

monin tavoin! Kierros alkaa Keskustorin Vanhalta kirkolta ja päättyy Lenin-museolle

(Hämeenpuisto 28). Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa.

Kävelykierros: Patsaat puhuvat
Tällä kierroksella tutustumme Tampereen keskusta-alueen patsaiden avulla kaupungin

historiaan ja merkkihenkilöihin. Kuka oli Nikolai Tirkkonen? Millainen on Minna Canthin

patsas? Kuka on kuvattuna Vapaudenpatsaassa? Lähtö- ja päätöspaikka sovittavissa.

Kesto 1,5 tuntia tai sovittavissa. 

Muut teemalliset kävelykierrokset
Etkö löytänyt sopivaa kävelykierrosta ryhmällesi? Kiinnostavatko arkkitehtuuri ja rakennukset,
liike-elämä, Tampereen hautausmaat, kulttuuri tai historialliset kohteet? Voimme räätälöidä
sinulle ja ryhmällesi sopivan teemallisen kävelykierroksen myös sopimuksen mukaan. Kysy
lisää: opasvaraukset@tampere.fi tai puh. 041 730 2242.

KÄVELYKIERROKSET

WWW.TAMPEREENOPPAAT.FI


