
Espoo Line on paikallinen perheyritys, joka liikennöi 
saaristoristeilyjä Espoon kauniissa Suvisaaristossa. 
Tarjoamme opastettuja lounas- ja illallisristeilyjä viihtyisällä 
Royalcat-ravintolalaivalla, jossa on mukavat ja valoisat 
sisätilat. Laivalla on myös iso aurinkokansi, josta on hieno 
näköala. 

Yrityksille ja muille ryhmille tarjoamme elämyksellisiä 
ja räätälöityjä tilausristeilyjä koko pääkaupunkiseudun 
saaristoalueelle.  

Keittiömme valmistama herkullinen ruoka kruunaa 
risteilyelämyksen!  

Keisarien lounasristeilyt 
Espoossa on 58 km rantaviivaa ja 165 saarta! 
Tervetuloa mukaan nauttimaan herkullisesta 
ruoasta, kauniista maisemista ja mielenkiintoi-
sesta reittiselostuksesta. Voit myös tulla mukaan 
vain nauttimaan upeista maisemista, saariston 
tarinoista ja virkistävistä juomista tilavalle aurin-
kokannellemme. Laivalla on täydet A-oikeudet. 

Reittiselostus suomeksi ja englanniksi.  
Risteilylippu:
20 € /aikuinen, 10€ /4–11v. lapset. 

Risteily ja Haukilahti lounas 
49 € 

(4–11v. lapset 39 €)

Alkuruoka  
Saariston tapakset (M): 

Tervasilakkaa ja salaattia 
Graavilohta ja kurkkua 

Lämminsavulohta ja puolukkamajoneesia 
Savumuikkuja 

Saaristolaisleipää 
•••

Pääruoka
Pitkään haudutettua kotimaista naudan niskaa, 

tummaa olutkastiketta, Röstiperunaa ja 
kauden kasviksia (L, G) 

tai
Paahdettua lohta, voitillikastiketta, 
kauden kasviksia ja perunoita (L, G) 

•••
Jälkiruoka

Suklaafondant ja kotimaisia marjoja (VL)

Risteily ja Nokkala lounas 39 € 
(4–11v. lapset 29 €)

Alkuruoka
Paahtopaistisalaatti (M, G) 

tai 
Savulohisalaatti (M, G) 

•••
Pääruoka

Maa-artisokkakeitto (L, G) 
tai 

Kirkas lohikeitto (M, G) 
•••

Jälkiruoka
Mustikkapiirakkaa ja vaniljavaahtoa (L) 

Tervetuloa mukaan Espoo Linen risteilylle 
Suvisaaristoon! 

Lounas- ja illallisristeilyt 

Risteily ja illallismenu 52 € 
(4–11v. lapset 42 €)

Alkuruoka  
Saariston tapakset (M): 

Tervasilakkaa ja salaattia 
Graavilohta ja kurkkua 

Lämminsavulohta ja puolukkamajoneesia 
Savumuikkuja 

Saaristolaisleipää 
•••

Pääruoka
Pitkään haudutettua kotimaista naudan niskaa, 

tummaa olutkastiketta, 
Röstiperunaa ja kauden kasviksia (L, G) 

tai
Paahdettua lohta, voitillikastiketta, 
kauden kasviksia ja perunoita (L, G) 

•••
Jälkiruoka

Suklaafondant ja kotimaisia marjoja (VL)

Kieltolaki-illallisristeilyt   
Illallisristeilyllämme nautit upeista saaristomai-
semista ja rennosta tunnelmasta. Valoisien ke-
säiltojen makuelämyksen takaa laivan oman 
keittiömestarin loihtima illallinen. Risteilemme 
salakuljettajien aikanaan hyvin tuntemille Suvi-
saariston vesille ja matkan varrella kerromme ta-
rinoita salakuljetuksesta kieltolain aikaan. Laival-
la on myös saatavilla teemaan sopivia juomia. 

Reittiselostus suomeksi ja englanniksi. 
Risteilylippu:
20 € /aikuinen, 10€ /4–11v. lapset. 

Tilausristeilyt    
Saaristoristeily omalla laivalla on mukava tapa 
nauttia upeista saaristomaisemista ja laivan oman 
keittiön herkullisesta ruoasta työporukan kanssa 
tai perhejuhlien merkeissä. Tilausristeilyjä järjes-
tetään toukokuun alusta syyskuun loppuun.     
Hinta alkaen 55 € /henkilö 
sis. 3 tunnin risteilyn omalla laivalla, ruokailun 
noutopöydästä, laivahenkilökunnan palvelut sekä 
alv:n, kun ryhmässä on vähintään 40 osallistujaa. 
Juomat maksavat erikseen. Laivalla on täydet 
A-oikeudet.
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