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N aantalin
Kylpylaitos
Naantali (Vallis Gratiae, »Armon laakso») on
meren rannalla kattilan muotoisessa laaksossa
saarten ja vuorien suojaaman lahden poukamassa, noin 17 km. Turun kaupungista.
Naantalin kaupunki sai alkunsa samannimisestä luostarista, jonka rakennutti vadstenalainen munkki Johannes Kylonis 1443, ja on se
vanhimpia Suomen kaupungeista. Paitsi vanhana luostarikaupunkina on se tullut tunnetuksi
vanhana kylpykaupunkina.
Jo 1723 Turun
Akatemian silloinen professori Peter Elfving
löysi kaupungin lähellä olevan Luolalan järven
rannalta terveyslähteen, jonka vedellä hän havaitsi olevan erittäin parantavan vaikutuksen.

Luostarikirkko Nunnamäellä

Näköala Kuparivuorelta

Kaupungin ja Luonnonmaan välinen uusi silta.

Sen käyttö tulikin sangen yleiseksi ja sitä lähetettiin pulloissa läntiseen naapurimaahankin.
1800-luvun keskivaiheilla ruvettiin Naantalissa
antamaan myös kylpyjä. Eräs kultasepänleski Katarina Hagelström teki sen havainnon,
että edellämainitun terveyslähteen lähettyviltä
otettu muta sisälsi samoja mineralipitoisia aineita, kuin lähdevesikin ja hän ryhtyi sillä parantamaan luuvaloa ja reumatismia potevia ihmisiä, ja sangen hyvällä menestyksellä. Varsinaisen kylpylaitoksen perusti piirilääkäri K. R.
Trapp 1863 ja kehittyi siitä vähitellen Suomen
suurin ja suosituin kylpylaitos, joka siitä saakka
joka kesä on ollut toiminnassa. Vuonna 1932
joutui kylpylaitos kaupungin haltuun, ja uusittuna sekä parannettuna tarjoo se kesäisin taitavien lääkärien ja hoitajattarien avulla kylpyvieraille nykyaikaista kylpylähoitoa.
Myöskin kesänviettopaikkana on Naantali tullut suosituksi. Tuhannet kesävieraat ja matkailijat viettävät siellä joko pitemmän tai lyhyemmän ajan kesästään. Kaunis luonto, terveellinen ilmanala, ihanat hiekkarannat, hyvät
kulkuyhteydet, rattoisa elämä j. n. e. houkuttelevat ihmisiä sinne.

(Ukko-Pekan silta)

Kristiinank. 7. Puh. 1 70.
Vaateliainkin kylpyvieras on tyytyväinen leipomotuotteisiimme
Puhelimitse tehdyt tilaukset toimitamme perille

Kahvila-Paviljonki Raumakarilla.

Kultaranta.

NAANTALI

.

Aleksanterink. 2 . Puh. 1 21.

Kylpyvieraitten ja matkailijaan suosittu ruokailu- sekä virkistyspaikka.

Rantakioskimme
tarjoaa myös kävelijälle virkistystään iltamyöhään saakka.

.Rakkauden lähde" lähellä Kultarantaa.

KaikkfNaantalissa on keskitettyä ja helposti
saavutettavissa. Parin kilometrin päässä olevaa Tupavuoren merikylpylää lukuunottamatta, johon päästään joko autolla tai erikoisesti
jalankulkijoille varattua, kaunista rantatietä
myöten sekä myös laivalla, on pääasiallisin
kylpyläelämä keskittynyt vanhan luostarinkirkon ympärille. Tuskin kauempana kuin sadan
metrin säteellä siitä ovat kylpylaitos eri osastoineen, laitoksen konttori, merisalonki eli kylpyvieraiden kokoontumis- ja huvittelukeskus,
kylpylälääkärien vastaanottohuoneusto, Kaivohuone eli kaupungin suurin kasinoravintola, apteekki, O.Y. Suosion kesähotelli, tenniskentät ja
Nunnalahden merikylpylä hiekkarantoineen.
Kirkkopuisto varjoisine käytävineen näiden keskellä on suosituimpia olinpaikkoja. Tänne kokoonnutaan sekä orkesterisoittoa että iltaisin
kello 20 kirkon tornista kajahtavaa vesperisoittoa kuulemaan.
Vaihtelua kylpijöille tarjoavat retkeily pitkin
vierto- ja kävelyteitä komeine näköaloineen.
Kultaranta hienoine puistoineen, suihkukaivoineen, kasvihuoneineen y. m. on kerran viikossa

Tupavuoren suuri merikylpylä.

kylpyvieraiden katseltavissa. Lisäksi tehdään
laivaretkiä saaristopitäjien kirkonkyliin y. m.
Edestakaiseen matkaan rautateitse Turkuun tarvitaan perilläoloa lukuunottamatta aikaa yksi
tunti ja rahaa kuusi ja puoli markkaa. Kannattaa siis etäämpää tulleen samalla pistäytyä Turussa ja nähdä sen linna, tuomiokirkko, kokoelmat y. m.
Jos terveytesi tuntuu pettävän, jos hermosi
kaipaavat lepoa, tai jos mielesi tuntuu masentuneelta, niin varaa kesästäsi joku viikko viettoa
varten Naantalissa! Virkistyneenä olet sieltä
palaava, niin kuin monet tuhannet jo ovat tehneet!

Lounais-Suomen
OstiustetirastaMio r.l.
NAANTALI
Aleksanterinkatu 9

.

Puh. 1 72*

LIHA- JA
LEIKKELE/MYYMÄLÄ

Kesä- ja Kylpyvieraat

—

muistakaa pankkia tarvitessanne

NAANTALIN

SÄÄSTÖPANKKIA

Avoinna 10—13.

SUOSITELLAAN!

On Naantalia' aurinko 'suorempi,
(Näin väittävät alkuasukkaat)
ja siksi on ilmakin kuumempi.
(Sen saavat kuulemma vieraat tuntea)
Mutta milloin lämpöä liikaa on,
sen tasoittaa

Jäätelö Valion
Siis sitä nauttikaa l

O

Naantalin Kaupungin Kylpylaitos.
Kylpykausi

(Sitä pikkurahalla saa.)

8/6—25/8.

Lääkärit: Vastaava, tohtori U. H. Aaltonen (sisätautien

VALIO

erikoistuntija) ja tohtori Lauri Tanner.
Miesosaston ylihieroja: Lehtori Toivo Veriö.
Naisosaston ylihieroja: Voim.op. Aune Laakso.

Toimitusjohtaja: Pankinjohtaja Gösta Alander.
K ylpy.i en hinnat:

Savihierontakylpy
Saippuahierontakylpy

„

Savikääreet

„

Männynhavukylpy
Hiilihappokylpy
Happikylpy
Fltiolkylpy
Mentholkylpy
Formorionkylpy
Ammekylpy
Höyrykaappi+suihku
-fmerikylpy
-fammekylpy
„

„

Suihku

Suomalainen sauna
„

25 mk
15—25
15—20
17
25
25
18
18

~

+
+

suihku
ammekylpy

„

„

„

„

„

20
<...

10
10
10
12
5
8

10

Puolikylpy
7
6
Istumakylpy
6
Jalkakylpy
12
Tärpättikaappi
suihku
Suolakylpy (riippuen suolamäärästä)...... 12—15
Diatermiahoito
15—-20
Tesla
15
Faraadinen ja galvaaninen sähkökäsittely
15
20
Neliallaskylpy
Spektroaurinko valoteltta
10—20
25
Sähköammekylpy
20
Sähkövalokaappi
12—18
Sädekäsittely
Höhensonne ja Sollux
15—30
Kääreet, kapalot ja pyyhkeet
15—20
15—20
Sairasvoimistelu ja hieronta

-+■

„

„

„

„

~

„

~

Naantalin
Osuusliike r. 1.

~

„

Aleksanterink. 15

„

~

Puhelin 33

„

„

„

„

„

Paikkakunnan suurin ja parhaiten
lajiteltu sekatavaraliike.

„

„

Oma leipomo.

„

„

„

Bensiinilaitteet pihalla ja Tullissa.

~

„

„

Kylpyjen hinnat alennetut 10—20 %:lla ajalla 12/6—20/6
ja 15/8—25/8.
Lakanoista veloitetaan 2 mk kerralta ja 10 mk viikolta.

SU OSITELLAAN!

Nunnalahden kylpyranta vanhan Luostarikirkon juurella.

Hoitomaksut:
Sisäänkirjoitusmaksu
Lääkärinmaksu I:ltä kerralta
seuraavilta kerroilta

25 mk
90
30

Naantalin
Kemißalikauppa
Aleksanterinkatu 19

Ky Ipy kausimaksu t :

Kylpyvierailta, kylpykaudelta
Seuraavalta perheenjäseneltä
Kesävierailta, kylpykaudelta

80 mk

40
100
50

Puhelin 102

Kesäisen luonnon apuna ovat
kemikaliluotteemme tärkeät

„

„

Seuraavalta perheenjäseneltä
Viikkomaksu
30
Huom.! Kortti oikeuttaa vapaan pääsyn myös merikylpylöihin ja uimalaitokseen.
Maksu suoritetaan etukäteen konttoriin. Lääkärit,
mutta eivät heidän perheensä jäsenet, ovat vapautetut
suorittamasta näitä maksuja.

.

„

„

Kylpylaitoksen konttori vastaa kaikkiin kylpyjä, asuntoja, hintoja y. m. koskeviin tiedusteluihin. Myöskin
Naantalin matkailutoimisto tarjoo haluaville palvelustaan.
Hiekkarantamaksut:
2 mk
Kertamaksu aikuisilta, arkipäivinä
3
sunnuntaisin
15 vuotta nuoremmilta
1
„

„

EMMI ARHON

Vaatetusliike

Puistotie 20
Puhelin 45
Naantali
alusvaatteita,
edullisesti
uimapukuja,
liivejä, sukkia, ompelutarpeita y. m. y. m.
.
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Kesäkausipäähineitä.

„

~

„

ÖRNBERGIN RAVINTOLA
NAANTALI

Huoneet:
Viikolta

100—200 mk
Ruoka:

Viikolta (2 ateriaa)

.

150—180 mk

PUISTOTIE 10. PUH. 44
viikko, ja viikossa tarjoil150:
laan meillä 14 tukevaa ja ravitsevaa ateriaa.

Ainoastaan

Kahvia

—

ja

virvokkeita.

Hotellit, Ravintolat ja Kahvilat.
Kaivohuone.

Puh. 14. (Kts. ilmoit.)

Yksityishotelli.
ilmoitusta.)

Museok. 5.

Puh. 79.

(Kts.

Hotelli Stanley.
Hotelli Suosio.
Nunnalahden Kahvi-Paviljonki.

(Kts. ilmoi-

tusta).

Kahvila Mokka.
(Kts. ilm.)

Aleksanterink. 2. Puh. 121

Kahvila Central. Kaivok. 11. Puh. 59.
Ömberg'in Ruokala.
(Kts. ilmoit.)

Puistotie 10. Puh. 44,

Naantalin Puistokahvila. Puh. 1 22.
Rantakahvila.
Rantaravintola.

Härmälän rotko.

Kaivohuoneen edustalla oleva

ohikulkijain „Kiirastuli."

Kylpylähoito.
Taudit, joiden parantamiseen Naantalin kylvyt ja ilmanala ovat osottautuneet erittäin edullisiksi, ovat: reumaattiset, niin lihas- kuin nivelreumaattiset taudit, yleinen heikkous, ainevaihtohäiriöt, sydänviat, hermotaudit, katarrit
hengityselimissä, häiriöt ruoansulatuselimistössä, munuaistauti, naistaudit y. m.
Sitäpaitsi on paikkakunta ja hoito sovelias kaikille taudeista toipuville, kaikille henkisesti ja
ruumiillisesti rasittuneille, kaikille verenvähyyttä ja verenheikkoutta poteville sekä kaikille virkistystä ja lepoa haluaville.

Parannuskeinot. Kylpylaitoksessa annetaan
kaikenlaisia kylpyjä kuten hiilihappo-, happi-,
fluol- y. m. lääkekylpyjä, höyry- ja kuumailmakaappeja, suihkuja, amme-puoli-istuma- ja jalkakylpyjä y. m. Kylpyjä antavat harjaantuneet kylvettäjät, joista useimmilla on pitkäaikainen kokemus alallaan. Samoin annetaan erilaisia koko- ja osakieteitä, kapaloita j. n. e.

Pihakuva Naantalista.

Kihloja ja Kelloja
tai muita lahjaesineitä tarvitessanne kääntykää
Kultaseppä Yrjö Salmelan puoleen
Liikkeet: Turku, Maariank. oja Yliopistonk. 22 b.

.

P. 1820ja3521

NUNNALAHDEN MERIKYLPYLÄN

Kahvi-Faviljonki
Kylpyorkesterin soittoa päivällä
Kahvin ja virvokkeiden tarjoilua

Merisalonki
Hyvää kahvia kotona leivotun
leivän kera. Virvokkeita y. m.

Laitoksessa annetaan myöskin monenlaista
sähköhoitoa kuten diatermiahoitoa, neliallaskylpyjä, faraadista ja galvaanista sähkökäsittelyä, sähköammekylpyjä sekä monenlaista valohoitoa. Kaikkia näitä koneita hoitavat alaansa
koulutetut ammattihenkilöt lääkärien valvonnan
alaisina.
Sairasvoimistelua ja hierontaa antavat voimisteluopettajiksi valmistautuneet mies- ja naishierojat.
Erittäin tehokkaiksi ovat vuosikymmenien
kuluessa osottautuneet Naantalin kylpylaitoksessa annetut savihieronta- ja männynhavukylvyt, joiden parantava vaikutus on yleisesti tunnettu ja tunnustettu.

0 Hiekkarannat

Viluluodon lähde.

NAANTALIN
YKSITYISHOTELLI
Naantali
Museokatu
Puh. 79

ja merikylpy lät.

Kylpylaitoksen yhteydessä on kaksi hiekkarantaa, joista toinen vanhempi Tupavuoren
merikylpylä on parin kilometrin päässä kaupungista ihanan pitkin merenrantaa kulkevan kävelytien varrella. Tämä aurinkoinen havumetsän ympäröimä tuulilta suojattu merikylpylä
on viihtyisä oleskelupaikka ei ainoastaan
meri- ja aurinkokylpyjä haluaville vaan muillekin kylpy- ja kesävieraille, sillä siellä on hyvä
I luokan ravintola, jossa muun hyvän ohessa
saa nauttia hyvästä orkesterisoitosta joka
päivä. Toinen hiekkaranta Nunnalahden
merikylpylä on kylpylaitoksen läheisyydessä
kaupungin puiston laidassa, jonne on mukava
pistäytyä milloin tahansa. Myöskin siellä on
useimpina viikon päivinä orkesterisoittoa ja
on siellä saatavissa kahvia sekä virvoitusjuomia. Näillä hiekkarannoilla tuhannet iloiset ihmiset lämpiminä aurinkoisina kesäpäivinä nauttivat kesän suloisuudesta ja kokoovat voimia ja
terveyttä pitkän talven varalle.

5

I luokan ravintola
%

Huoneusto

perusteellisesti uusittu.
Matkustajahuoneet
ensiluokkaisessa kunnossa.
Yleisön

suosima

täysihoitolahotelli.

Kaupungin nähtävyydet.

Kaupungin nähtävyyksistä mainittakoon ikivanha luostarikirkko, museo, Härmälän rotko
sekä ympärillä oleva kaunis saaristo, joista erikoisesti mainittakoon vastapäätä kaupunkia
oleva Luonnonmaan saari. Mainitulla saarella,
jonka yhdistää kaupunkiin toissa vuonna valmistunut komea betonisilta, on tasavallan presidentin kesälinna »Kultaranta».

Naantalin Kylpylaitos.

%

Huvit ja urheilu.

Kylpyelämä Naantalissa tarjo.o kylpy- ja kesävieraille monenmoisia huvituksia. Niinpä Merisalongissa on joka arkipäivä aamulla ja sadepäivinä päivälläkin soittoa. Siellä on kahvia, virvokkeita y.m. saatavissa sekä sanomalehtiä, seurapelejä y. m. kylpyvieraiden käytettävissä. Kaupungin puistossa on joka ilta soittoa. Huviintendentti järjestää kahvikonsertteja y. m.
konsertteja, tanssiaisia joka sunnuntai, sekä
iltamia, joista suosituimmaksi on tullut kylvettäjättärien iltama. Kaupungin ensiluokkaisessa paljon käytetyssä Kaivohuone nimisessä
kasinoravintolassa on joka ilta tanssia. Myöskin retkeilyjä kaupungin ympäristöön ja saaristoon järjestetään. Tennispelin pelaamiseen on
myös tilaisuus kaupungin puiston laidassa olevilla tenniskentillä. Opetusta uinnissa annetaan.

Purjehdusseuran lähtö vuosikilpapurjehd.

Puolen tunnin auto- tahi junamatka Turusta.
Tämän ihanteellisen kylpyläpaikan suosituin ravintola täysillä oikeuksilla. Tunnetusti hyvä keittiö.
Tanssia joka ilta.

Ruokailu-aamiainen ja päivällinen- 200 mk. viikossa palvelusrahoineen henkilöä kohden.

Ihana hiekkaranta etelän puolella, vesikelkkamäki
ja muita huvituksia.

Ramblerin Orkesteri soittaa joka päivä niinhyvin
Kaivohuoneessa kuin Merikylpylässä.

Kaivohuoneen ruokasalit.

%

Liikenneyhteydet.

Turusta voi matkustaa rautateitse, maanteitse
ja vesiteitse. Junia kulkee useampia kumpaankin suuntaan pitkin päivää ja linja-autoja joka
täysi- ja puolitunti. Laivavuoroja on vähemmän ja lähtevät laivat Turusta pääasiallisesti
iltapäivällä.

Naantalin museo.

AURAN

Nunnalahden hiekkaranta.

PANIMO Oy:n
hyviksi tunnettuja tuotteita:
olutta, pilsneriä ja
virvoitusjuomia

suositellaan!
PUH.

Turku 13, 1314

Kuva juhannuksen vietosta.

Oy. Nordfors Ab.
Turku

Monenkertaisesti punnittu
ja arvokkaaksi havaittu.
Tupakkamiesten vaatimukset ovat vuosien
vieriessä kasvamistaan kasvaneet, mutta
Klubi 7 on jatkuvasti säilyttänyt paikkansa
tupakoitsijain suosiossa. Tämän selittää vain
se seikka, että Klubi 7:ssä kokemusperäisen
työn tuloksena yhdistyvät onnistuneesti ne
ominaisuudet, mitä vaativa tupakoitsija savukkeelta odottaa.

N:o 82 Kuohuva hedelmäviini Smk. 36:— 1/1 pl. 20:— 1/2 pl.
„

„

„

6915 Väkevä hedelmäviini
7965 Valkoviini

....

„

„

34:— 1/1
24:— 1/1

„

„

20:—1/2
15:— 1/2

„

„

5540 Tapio-likööri (Katajamarjalikööri)

„

„

.

5541 Kirsikka-likööri
(Cherry Brandy)
5542 Sorbino likööri (pihlajanmarjalikööri

.

„

„

„

44:— 1/2 ltr. 32
38:- 1/2
38:— 1/2

„

„

—

1/3 ltr.

26:—1/3

„

26:— 1/3

„

KLUBI 7
25 kpl 3:75
20 kpl 3:

—

piristää!
P. C. RETTIG ja Kumpp.

Mehuja- Marmelaadeja

