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2016

KESÄINEN

SALO

Seikkailulle Saloon
Lähde luontoon, landelle, kalaan, kartanoon, ruukkipolulle tai vaikka saunaan.
Valitse suosikkisi opastetuista retkiohjelmista tai mieleisesi omatoimiohjelma.
Ohjelmat on tarkoitettu yksittäin tai kaksin matkaajille, perheille ja pienemmille
ryhmille. Varaa paikkasi suoraan yrittäjältä viimeistään vuorokautta ennen. Joihinkin ennakkovaraus on pakollinen, jotta voimme varmistaa varusteiden riittävyyden.
Lue lisää osoitteessa VisitSalo.fi

MAANANTAISIN
Loma landella ja
päivä maajussina

Aamu- tai iltakalastusta
kalastusoppaan kanssa (4 h)

Vietä lomaa landella ja osallistu
perinteisiin maatilan askareisiin.
Mariannen maatilalla Teijolla maatilan arkitöihin kuuluu eläintenhoitoa, heinäntekoa, puunhakkuuta,
kasvimaan hoitoa ja sadonkorjuuta.
Landeloma kaikille, joita kiinnostaa
mukava kesäpuuhastelu maatilalla.

Lähde kokeneen kalastusoppaan
kanssa aamu- tai iltakalaan. Neljän
tunnin kalareissun aikana voit kokeilla kalaonneasi ja nauttia merellisistä
maisemista ja raikkaista merituulista.
Saaliiksi on mahdollista saada ahvenia, kuhaa ja haukia.

Hinta 399 €/vene (max 3 hlöä)
sis. vuokravene, kalastusopas,
veneily- ja kalastusvarusteet, vieheet
ja syötit, saaliin käsittely sekä
virvokkeita ja pientä purtavaa.
Lähtöaika klo 9 ja 17 tai
sovitun mukaan
Paikka Mathildedalin satama
Ruukinrannantie 4, Mathildedal
Veneretki Särkisalon vesillä Varaukset
Tee omatoiminen veneily- ja kalastus- Pasi Tuike | p. 044 512 9949
retki Särkisalon vesillä Saaristomerel- www.naturalbornfishers.com
lä. Kokeile kalaonnea onkimalla rauhaisassa poukamassa eväitä syöden, Nyt nappaa! Lähde
nauti saariston maisemista, ihmettele tenavien kanssa kalaan
luonnonmuodostelmia sekä kuvaa (2–5 h)
merellistä luontoa ja linnustoa. Voit Koko perheen kalastusretki tarjoaa
valita suojaisan Finbyn saarikierrosrei- unohtumattomia kokemuksia ja
tin, suunnata Mathildedaliin Ström- mukavia muistoja. Kalastus tapahman kanavan kautta tai ajaa avove- tuu avoveneestä kokeneen kalastussille Hangon suuntaan. Ennen lähtöä oppaan johdolla. Saaliiksi on mahdolopastus veneen käyttöön ja varustei- lista saada ahvenia, kuhaa, haukia ja
siin sekä merireittien valintaan.
ongittavia särkikaloja.
Hinta 30 €/hlö sis. lounas maatilalla
Aloitusaika klo 8.30
Paikka Mariannen maatila
Teijontie 201, Teijo
Varaukset
Marianne | p. 040 515 0727
www.mariannenmaatila.fi

Hinta 140 €/vene
sis. vuokraveneen ja veneilyvarusteet
Lähtöaika sovitun mukaan
Lähtöpaikka
Iso-Keisarintie 10-2, Särkisalo
Varaukset
Ylöstalon matkailutila
p. 040 564 5676
www.ylostalo.fi
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Hinta 250 €/vene (max 3 hlöä)
sis. vuokravene, kalastusopas, veneilyja kalastusvarusteet, vieheet ja syötit,
saaliin käsittely sekä virvokkeita ja
pientä purtavaa.
Lähtöaika klo14 tai sovitun mukaan
Paikka Mathildedalin satama,
Ruukinrannantie 4, Mathildedal
Varaukset
Pasi Tuike | p. 044 512 9949
www.naturalbornfishers.com

TIISTAISIN
Opastettu melontaretki
Hamarijärvellä Teijon
kansallispuistossa (3 h)
Koe Teijon kansallispuiston upeat
maisemat ja luonnonrauha opastetulla melontaretkellä (7-8 km). Ennen
lähtöä perehdytys melonnan nikseihin, matkalla rantaudutaan tauolle.
Hinta 50 €/hlö
sis. melontakaluston ja -opastuksen
sekä vastuuvakuutuksen.
Lähtöaika klo 13
Paikka Kirjakkalan ruukkikylä
Hamarijärventie 82, Kirjakkala
Varaukset p. 040 522 6325
www.extremefun.org

Omatoiminen melontaretki
Hamarijärvellä Teijon
kansallispuistossa (3–4 h)

Opastettu luontoretki Teijon
kansallispuistossa (2,5 h)
Kansallispuiston upeat maastot kutsuvat luontoretkelle luonto-oppaan
johdolla. Luontoretken aikana kierretään noin 5 km lenkki Teijon kansallispuiston maisemissa. Maasto soveltuu
kaiken ikäisille. Retken aikana vieraillaan mm. Jeturkastin muinaisrannalla.
Retkellä nautitaan nuotiokahvit. Sään
mukainen pukeutuminen ja hyvät jalkineet.
Hinta 25 €/hlö tai 60 €/perhe /(2+2)
sis. opastuksen, kahvi/mehu & keksit
Lähtöaika klo 14
Paikka Teijon kansallispuiston
luontokeskus, Matildanjärventie 84,
Mathildedal
Varaukset p. 050 482 0741
www.mathildedal.fi

Tutki Hamarijärven suojaisia lahden- Sauno Kirjakkalan
pohjia, järven suorantoja, rikasta lin- Ruukkikylässä
nustoa ja ihastele jylhiä kallioseinämiä
leppoisasti meloen yksikkö- tai kak- järvenrantasaunassa (1 h)
sikkokajakilla, kanadalaiskanootilla tai
Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa,
SUP-laudalla. Ennen lähtöä opastus
mutta oletko jo kokeillut Ruukkikylän
kaluston käyttöön.
saunaa entisöidyn ruukkialueen vanhassa kulttuurimiljöössä ja keskellä
Hinta 40 €/yksikkökajakki,
kansallispuistoa? Rentoutuminen sau50 €/kaksikkokajakki/
nassa ja viilentyminen kirkasvetisessä
kanadalaiskanootti/SUP-lauta.
järvessä kirkastaa mielen ja kehon.
Hintaan sis. melontakalusto ja
-opastus ennen lähtöä rannassa
Lähtöaika klo 13
Paikka Kirjakkalan ruukkikylä
Hamarijärventie 82, Kirjakkala
Varaukset p. 040 522 6325
www.extremefun.org

Hinta 6 €/hlö. Lisämaksusta
pyyhkeet, saunaeväät
Aika klo16 – 17
Paikka Kirjakkalan ruukkikylä,
Hamarijärventie 82, Kirjakkala
Varaukset Kirjakkalan ruukkikylä
p. 044 544 6114 | www.ruukkikyla.fi

VisitSalo.fi
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KESKIVIIKKOISIN
Opastettu museokierros
Wiurilan kartanossa (1 h)

Päivä merellä kalastusoppaan kanssa (7 h)

Opastetulla aikamatkalla näet ja
koet Wiurilan kartanon historian ja
vierailet upeassa hevosvaunumuseossa sekä kartanon idyllisessä kotimuseossa, jossa on esillä esineistöä
päärakennuksesta. Museot sijaitsevat
C. L. Engelin suunnittelemissa talousrakennuksissa. Aikamatkalla kuulet
kartanon historiasta ja tämän päivän
elämästä.

Lähde koko päivän kalastusmatkalle
kokeilemaan kalaonnea. Nauti saaristoluonnosta ja kokeile eri kalastustekniikoita. Saaliiksi on mahdollista saada ahvenia, kuhaa ja haukia. Päivän
aikana mahdollisuus pysähdykseen
rantaravintolassa.

Hinta 8 €/hlö sis. opastus ja sisäänpääsy museoihin.
Lähtö klo 9.30 (eng) / klo 11.00 (fi)
Paikka Wiurilan kartano
Viurilantie 126, Halikko
Varaukset p. 044 555 5458
www.wiurilankartano.fi

Kädentaitojen työpajat
Teijon masuunissa
Tule tekemään omannäköisiä käsin tehtyjä teoksia ja oppimaan uusia taitoja. Ohjatussa kädentaitojen
työpajassa kokeilet eri materiaaleja
ammattikäsityöläisen opastamana.
Viikoittain vaihtuvissa teematyöpajoissa kokeillaan mm. huovutusta,
kehräystä, koruntekoa, keramiikkaa,
nahkatöitä ja luonnonmateriaalien
punontaa.
Hinta 25 €/ hlö / 1/2 pvä tai 48 €/
hlö/pvä sekä vaihtuvien työpajojen
materiaalimaksut
Aloitusaika klo 9.30
Paikka Teijon masuuni,
Telakkatie 17, Teijo
Varaukset p. 040 515 0727
www.teijonmasuuni.fi
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Hinta 649 €/vene (max 3 hlöä)
sis. vuokravene, kalastusopas, veneilyja kalastusvarusteet, vieheet ja syötit,
saaliin käsittely, virvokkeita ja pientä
purtavaa.
Lähtöaika klo 9 tai sovitun mukaan
Paikka Mathildedalin satama,
Ruukinrannantie 4, Mathildedal
Varaukset
Pasi Tuike | p. 044 512 9949
www.naturalbornfishers.com

Sauno Teijon kansallispuistossa Matildanjärvellä
Luonnonrauhaa arvostavat saunovat
Teijon kansallispuiston järvenrantasaunassa mäntyjen katveessa nautiskellen leppoisista löylyistä ja pulahtamisesta kirkkaaseen Matildanjärveen.
Saunomaan mahtuu kerrallaan max.
10 hlöä. Saunomisen päätteeksi voit
nauttia saunaeväistä, paistaa makkaraa tai nuotiopullia nuotiolla.
Hinta 10 €/hlö. Lisämaksusta
pyyhkeet, saunaeväät ja
nuotioruokailutarpeet
Aika klo10 – 22
Paikka Teijon kansallispuiston
luontokeskus, Matildanjärventie 84,
Mathildedal
Varaukset Teijon luontokeskus
p. 0206 394 700
www.luontoon.fi/teijo

TORSTAISIN

PERJANTAISIN

Opastettu ruukkipolku
Maastovaelluksia
Mathildedalin kylässä (1,5 h) niin pienille kuin
Opastetun Ruukkipolku retken aikana suuremmillekin jaloille!
tutustutaan Mathildedalin Ruukkitehdasalueeseen, vanhoihin rakennuksiin ja niiden historiaan. Oppaan johdolla kurkistus ruukkien historiaan ja
tähän päivään. Käynti Teijon Tehtaat
Vuosisatojen Saatossa -historianäyttelyssä, jossa on esillä Teijon alueen
ruukeissa valmistettuja koneita ja laitteita. Ohjelman päätteeksi vietetään
herkutteluhetki kahvila Kyläkonttorissa, joka sijaitsee entisessä muuntajarakennuksessa.
Hinta 15 €/hlö sis. opastus, kahvi/
mehu & makea herkku
Lähtöaika klo14
Paikka Kahvila Kyläkonttori
Ruukinrannantie 6, Mathildedal
Varaukset Mathildedalin
Ruukkitehtaat | p. 050 354 2487
www.mathildedal.fi

Tarjolla
luonnollisia
houkutuksia
2-35 km vaelluksilla kansallispuiston
upeissa maisemissa biologin opastamana. Opitaan luonnosta, koetaan yllätyksiä ja saadaan uusia luontokokemuksia.
Hinta 2-6 km reitit (2-3 h): 25 €/hlö.
Perhehinta (2+2): 60 €.
Pidemmät reitit: 25 €/hlö kolmeen
tuntiin asti, pidemmät retket 45 €/hlö.
Lisämaksusta eväitä
(mm.paikallisia herkkuja).
Lähtöaika klo 13 tai sovitusti
Lähtöpaikka Teijon kansallispuiston
luontokeskus, Matildanjärventie 84,
Mathildedal
Varaukset
Biologi FT Krista Rantanen
p. 0400 525 938
www.kristarantanen.fi

Storfinnhovan maanalainen
Grillin tuoksua kesätorstaisin graniittisavusauna
Salon Seurahuoneella
Suurista graniittilohkareista rakennettu
Salon Seurahuoneella perinteinen ja
moderni kohtaavat toisensa tunnelmallisessa puutalossa. Ravintolassa
korkealaatuinen ruoka valmistetaan
intohimolla ja tarjoillaan lämmöllä.
Kesäisin Salon iltatoripäivinä Seurahuoneen puutarhassa tarjolla maittava grillilounas.

sauna on ainutlaatuinen elämys metsän keskellä Kemiönsaarella. Savusaunan pehmeät löylyt, saunan läpi soljuva
kirkas metsäpuro ja tunnelmallinen valaistus ovat taianomainen elämys suoraan satukirjasta. Tätä ei voi paremmin
kuvailla, koe se itse ja tule Metsäkylän
yhteissaunaan kesäperjantaisin!

Hinta 12 €/hlö sis. päivän salaatti- ja
keittopöytä, lämmin ruoka suoraan
grillistä ja kahvi.
Aika klo 11 – 15
Paikka Ravintola Salon Seurahuone
Asemakatu 1, Salo
Varaukset: p. 02 733 7123
www.salonseurahuone.fi

Hinta 15 eur/hlö
sis. saunomisen yhteissaunassa
Aika 10.6.-7.8.2016
pe klo 15-17 ja 19-21
Paikka Storfinnhova Gård,
Finnhovantie 163, Björkboda
Varaukset: p. 02 424 203
www.storfinnhova.com
VisitSalo.fi
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JOKA PÄIVÄ
OMATOIMISESTI JA/TAI OPASTETUSTI

Örön linnakeretki Saaristomeren kansallispuistossa
Vietä unohtumaton kesäpäivä tutustumalla salaperäiseen Örön linnakesaareen.
Örö ihastuttaa ainutlaatuisella luonnollaan, tsaarinaikaisilla kasarmeillaan ja
nupulakiviteillään. Örössä on historiaa, tykkejä, luonnonrantoja ja auringon
paahtamia perhosniittyjä. Muista varata matkasi ennakkoon, paikkoja
rajoitetusti!
Hinta 24 € / hlö, 12 € / 3-12 v lapset
sis. meno-paluu venematkan Kasnäs-Örö-Kasnäs.
Yhdensuuntainen matka 16 € / 8 €.
Lähtöaika Joka päivä 4.6.-14.8.2016
Kasnäsistä klo 10:00, Öröstä klo 15:05.
Merimatka 45 min/suunta. Perillä Örössä 4 h 20 min.
Lähtöpaikka Kasnäsin vierassatama Kasnäsintie 1296, Kasnäs.
Varaukset
Wilson Charter
050 551 4266
www.wilsoncharter.fi

Saariston loistoreitti Rosalaan ja Bengtskäriin
Saariston Loistoreitti -risteily vie sinut Bengtskärin majakalle ja Rosalan
Viikinkikeskukseen. Muista varata matkasi ennakkoon, paikkoja rajoitetusti!
Hinta 59 €/hlö, 29,50 €/4-14 v lapset
sis. venekuljetuksen, Rosalan viikinkikylän lounaan, sisäänpääsyt ja
opastukset Rosalassa ja Bengtskärissä.
Lähtöaika Joka päivä 28.5. - 28.8.2016
Kasnäs-Rosala
klo 11:00-11:30
Rosala-Bengtskär klo 13:15-14:00
Bengtskär-Kasnäs klo 16.15-17:30
Lähtöpaikka Kasnäsin vierassataman yhteysaluslaituri
Kasnäsintie 1296, Kasnäs.
Varaukset
Rosala & Bengtskär Matkavaraamo
02 4667 227
http://rosala.net/fi/skargardens-markesrutt/
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Omatoimiset luontoretket Teijon kansallispuistossa
Lähtöpaikka Teijon kansallispuiston Luontokeskus,
Matildanjärventie 84, Mathildedal
Tiedustelut, reittikartat, ym:
p. 0206 394 700
www.luontoon.fi/teijo
Luontokeskuksesta voit myös ostaa retkieväät mukaan.
Luontopolku Luontokeskuksen läheisyydessä
Pituus 1,5 / 2 km
Reitin varrella maasto on pääosin mäntyvoittoista metsää. Polku kiemurtelee
hetken Matildanjärven rannan viertä. Voit valita kahdesta vaihtoehtoisesta
reitistä. Soveltuu lapsiperheille, ei kuitenkaan lastenrattailla kuljettavaksi.
Palvelut tulentekopaikka ja keittokatos.
Patikointi Matildanjärven ympäri
Pituus 5,5 km.
Reitin varrella on mäntymetsää ja suota. Polku kulkee suurimmaksi osaksi
lähellä järven rantaa. Järven länsipäässä kuljetaan noin 640 m Mathildedalin
kylän läpi tietä pitkin.
Palvelut 2 keittokatosta, 2 laavua avotulentekopaikalla sekä
4 tulentekopaikkaa. Lisämaksusta kodan vuokraus.
Päivävaellus Puolakkajärven ympäri.
Pituus 11,6 km.
Reitti kulkee pääosin suoalueilla pitkospuita pitkin. Metsässä reitti kulkee
polkuja ja hiekkateitä pitkin sekä itäpäässä Talonpojan Teijon tietä.
Mäntymaastossa ylitetään myös korkea kallio.
Palvelut 3 laavua, joissa avotulentekopaikka. Reittiä voi pidentää lisäämällä
8,1 kilometrin Lankkerinnummen rengasreitin.
Saunomis- ja uintimahdollisuus
Tiistaisin Hamarijärvellä
klo 16-17, à 6 €, (p. 044 544 6114)
Keskiviikkoisin Matildanjärvellä
klo 10-22, à 10 €, (p. 0206 394 700)

VisitSalo.fi
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Tervetuloa Saloon!
TORIN MATKAILUINFO
palvelee 2.6. – 25.8.
ti–ke, pe–la 9–14 • to 9–20
p. 044 778 7777
info@visitsalo.fi • VisitSalo.fi

PALVELU- JA ESITEJAKELUPISTE
Original Sokos Hotel Rikala
Avoinna päivittäin klo 9 - 20
Asemakatu 15, 24100 Salo

VisitSalo.fi

