Jessica Ålgars-Åkerholm

Pakkahuoneella merituuli
lämmittää mieltä
PAKKAHUONEEN VIERASVENESATAMA
Missä sijaitsee:
Pakkahuoneentori 1, Uusikaupunki
(kaupunginlahden pohjoisranta)
Palvelut:
Kahvila avoinna klo 8.30 – 22 aina 14.8. asti,
15.8. – 1.10. klo 8.30 – 20. Huoltotilat veneilijöille.
Huomaa myös tämä:
Vierasvenesataman takana on kalakauppa,
jossa saa paikallista, tuoretta kalaa.
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udenkaupungin vierasvenesatama Pakkahuone houkuttelee kesällä 2012 vierailijoita herkullisella lankkupizzan tuoksulla, lasten merimiesklubilla ja tietenkin kuuluisilla
Pakkahuoneen tuoreilla munkeilla.
- Olemme panostaneet takarakennuksen terassiin, josta saa tänä kesänä
myös lämmintä ruokaa: fish and chipsiä sekä italialaistyylistä pizzaa, kertoo kahvilavastaava
Satu Kaiponen.
Kahvilasta saa myös saaristolaisleipää täytteenä graavilohta ja jokirapupyrstöjä.
Vuosina 2001, 1995 ja 1988 Pakkahuone on valittu Vuoden Vierasvenesatamaksi. Tänäkin aurinkoisena kevätpäivänä ymmärtää valinnan syyt. Venesesonki on vasta alkamassa ja tunnelma
on levollinen, kun ukilaiset istuvat Pakkahuoneella juomassa kahvia, rupattelemassa ja katselemassa veneitä. Pakkahuoneen henkilökunta on ystävällisen hymyilevää ja sisätiloja elävöittävät
vaihtuvat taidenäyttelyt. Lapsille on iso leikkipaikka ja viereisellä torilla järjestetään iltatapahtumia, kuten suosittu Mansikkakarnevaali 11.7. esiintyjänä Anna Hanski.
Pakkahuoneen vierasvenesatama on suosittu sekä paikallisten että veneilijöiden keskuudessa
mm
mm. hyvän sijaintinsa vuoksi. Yleensä kuitenkin löytää venepaikan - viime kesänä satama oli vain
ka
kahtena yönä täynnä.

I Pakkahuone värmer havsvinden sinnena
Nystads gästhamn Pakkahuone lockar sommaren 2012 besökare med doften av pizza, en
sjömansklubb för barn och förstås hamnens berömda, nygräddade munkar.
- Vi har i år satsat på den bakre byggnadens terrass. Man får nu även varm mat där; fish
and chips och pizza, säger kaféansvariga Satu Kaiponen.
I kaféet får man även skärgårdsbröd fyllt med gravad lax och kräftstjärtar.
Åren 1988, 1995 och 2001 valdes Pakkahuone till Årets Gästhamn. Också denna soliga
vårdag förstår man varför. Båtsäsongen inleds småningom och stämningen är lugn, då nystadborna sitter och dricker kaffe, pratar och tittar på båtar. Personalen är vänligt leende
och inomhus finns varierande konstutställningar. För barn finns en stor lekplats och på
torget intill ordnas kvällsprogram, exempelvis den omtyckta Jordgubbskarnevalen 11.7.,
där Anna Hanski uppträder.
Gästhamnen är omtyckt bland båtägare för sitt goda läge, men nästan alltid hittar man
ändå en ledig plats här. Förra sommaren var gästhamnen fullsatt bara under två nätter.
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