
Seiskarin itärantaa. Valok. Suomen Ilmavoimat.

Tälle ihanalle hiekkarannalle mahtuisi kerrallaan 100,000
ihmistä ja kullekin riittäisi tilaa 6 neliömetriä.

SEISKARI
19 38

Seiskari on itäisin Suomenlahden suurista
ulkosaarista.

S e i s k a r i on tullut suosituksi erinomaisena ke-
sänviettopaikkana. Monet kesävieraat tulevat kesä
kesältä aina uudelleen Seiskariin.



Saaren luonto on todella ihana. Hiekka-
ranta on ainutlaatuisen suurenmoinen. Vaikeaa
on Seiskarin itärantaa kyllin hyvin kuvata — se on
itse nähtävä — ja jokainenon myöntävä, ettemme
ole liioitelleet. Korkeat, hiljaiset hongikot var-
joisine har jut eineen tarjoavat viihtyisiä ja
rauhallisia kävelypaikkoja.

Ilmasto on hyvin terveellinen. Tunnetut lää-
kärit, m.m. ylilääkäri, prof. H. Fabritius ja yli-
lääkäri, tri T. Rytkölä, jotka omasta kokemukses-
taan hyvin tuntevat Seiskarin, suosittelevat sitä
terveydellisessä suhteessa mahdollisimman
edullisena virkistyspaikkana. Kiin-
teässä, kuluttavassa työssä väsyneet ihmiset löy-
tävät Seiskarista rauhaa ja hiljaisuutta
luonnon itsensä tarjoamana aitona ja väärentä-
mättömänä. Heille on Seiskari todella mitä sopivin
kesänviettopaikka. Mutta myös reipasta meri-
urheilua, uintia, soutua tai purjehdusta har-
rastaville tarjoutuu täällä erinomaisia mahdolli-
suuksia.

Siistejä asuntoja saa saarelaisten taloista huo-
kealla. Huone ynnä aamukahvi ja lauan-
taisauna maksaa 11—13 mk vuorok.

Kesäasuntoja perheille omaa taloutta varten
on vuokrattavissa huokealla. Asuntoja välittää
Seiskari-seura r.y.



Seiskarin Pirtti. Valok. Harras Airila.

Tässä talossa on Seiskari-seuran avara ja valoisa ravintola
ja muutamia matkailijahuoneita.

Hinnat ravintolassamme: aamiainen
12 mk, päivällinen 15 mk kertamaksuin. Viikko-
liput 2 ateriaa päivässä 165 mk. Liha-, kala- ja
kasvisruokia, myös raakaravintoa. Kahvia, teetä
ja virvoitusjuomia saa koko päivän. Väkijuomia
ei tarjoilla. Ravintola avoinna kesäkuun 10 p:stä
elokuun lopulle. Ravintolamme hoitajana on nyt
jo neljättä kesää rouva Anni Rekola. Ranta-
kioskista itärannalla saatavana kahvia ja
virvokkeita.



Illanviettoja Pirtillä järjestetään kahtena
iltana viikossa.

Seiskariin pääsee »S uur s aar i»-lai valla,
joka lähtee Kotkasta maanantaisin klo 8.15 ja
torstaisin 9.30 sekä Koivistolta keskiviikkoisin
klo 9.30 ja perjantaisin 11.30. I lk. lippu Kotkasta
45 mk, Koivistolta 25 mk. Merimatka kesäisellä
Suomenlahdella on virkistävä ja miellyttävä.

Kesävieraittemme lukumäärä on kasvanut vuosi
vuodelta. Meillä on heiltä paljon kiittäviä suosi-
tuksia. Kesävieraamme ovat olleet valioylei-
sö a monista piireistä ympäri Suomea. Parhaana
todistuksena kesävierastemme viihtymisestä on se,
että monet heistä ovat useina kesinä viettäneet
lomaansa Seiskarissa.
Asunnot olisi paras tilata jo etukäteen

Seiskari-seuralta. Ennakkotilaajille voidaan taata
parhaat ja viihtyisimmät asunnot. Vastausta pyy-
dettäessä olisi postimerkki suotava.

Tervetuloa Seiskariin, sinisen ulapan ja
kultaisen hiekan saarelle.

Kunnioittaen

SEISKARI-SEURA r.y.
Os. Seiskari.
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