KEVÄTRETKI TAMMISAAREEN JA SAARISTOMEREN KANSALLISPUISTOON
17. – 19.5.2021

Keväällä matkaamme Suomen eteläkärkeen Raaseporin seudulle. Entinen Tammisaaren kaupunki on
pinta-alaltaan varsin laaja – matkaa rajalta toiselle kertyy enimmillään yli sata kilometriä. Tutustumme
mm. Hvitträskiin, Fiskarsin ruukkialueeseen, Mustion linnaan ja Saaristomeren kansallispuiston Örön
saareen. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
17.5. maanantai
Klo 09.00
Aamulla lähdemme bussilla Tampereelta kohti Riihimäkeä. Ajamme Helsingin moottoritietä
pitkin Riihimäelle, jonne on matkaa n. 115 km.
Klo 10.25
Saavumme Riihimäelle, jossa tutustumme Lasimuseoon. Suomen lasimuseon tehtävä
valtakunnallisena erikoismuseona on esitellä lasin historiaa ja muotoilua. Täällä kuulemme
lasin yli 4000 vuotta pitkästä historiasta ja suomalaisen lasinvalmistuksen 300 vuotisesta
perinteestä. Teemme opastetun kierroksen museossa. Kierroksen jälkeen nautimme
pullakahvit ravintola Klaasissa. Kahvin jälkeen jatkamme Kirkkonummelle.
n. klo 13.00 Saavumme Kirkkonummelle ja tutustumme Hvitträskiin. Arkkitehtikolmikko Eliel
Saarinen, Herman Gesellius ja Armas Lindgren suunnittelivat Hvitträskin itselleen erämaaateljeeksi ja asuinrakennukseksi. Se valmistui vuonna 1903. Talo on rakennettu
harmaasta luonnonkivestä ja tummasta hirrestä kansallisromanttiseen tyyliin. Piha on
puistomainen ja muistuttaa englantilaista linnanpihaa. Teemme huvilassa opastetun
kiertokäynnin. Kierroksen jälkeen ajamme Kirkkonummen keskustaan, jossa nautimme
lounaan.
Klo 15.15
Klo 16.15

Matkamme jatkuu Raaseporiin, jonne matkaamme noin tunnin verran.
Tutustumme Raaseporin linnaan, joka on yksi Suomen komeimmista keskiaikaisista
linnanraunioista. Se kertoo kiehtovasta keskiajasta, jolloin Suomi oli osa Ruotsin
valtakuntaa. Elämänmeno Raaseporin linnassa vaihteli hallintokeskuksen arjesta
loisteliaaseen hovielämään. Linna rakennettiin 1370-luvulla veden ympäröimän silokallion
päälle Uudenmaan hallintokeskukseksi ja sen tehtävänä oli valvoa Suomenlahden
merenkulkua ja kauppaa. Teemme opastetun kierroksen linnassa. HUOM. Linnassa on
portaita. Täältä jatkamme Tammisaareen eli nykyiseen Raaseporiin ja majoitumme
keskustaan.

MOTEL MARINE
Motelli sijaitsee Raaseporin keskustassa vain kivenheiton päässä torista, vierasvenesatamasta, kirkosta ja vanhasta kaupungista. Motel Marinessa on ravintola, baari, yhteinen oleskelutila,
puutarha, terassi, ilmainen wifi. Huoneissa on tv, puhelin, kylpyhuone ja oma sisäänkäynti ulkoa. Huoneissa on
kokoeroja. Vastaanotto on avoinna ympäri vuorokauden. https://motelmarine.fi/fi/

18.5. tiistai
Klo
Klo
Klo
Klo

9.00
10.00
10.50
11.10

Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme retkelle Saaristomeren kansallispuistoon Örön
saarelle ja Söderlångvikiin.
Lähdemme bussilla hotellista kohti Kasnäsiä.
Tilauslaiva lähtee Kasnäsistä kohti Örön saarta. Laivamatka kestää 50 minuuttia.
Saavumme Örön saarelle. Kävelemme satamasta opastuskeskukseen.
– 12.15
Nautimme lounaan saaren ravintolassa.

Klo 12.15 – 14.00
Opastettu kierros saarella kävellen. Örön saari kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon.
Sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari tutustuttaa
rannikkopuolustuksemme historiaan Venäjän tsaarin ajoilta nykypäivään. Saaren
päänähtävyydet ovat hienosti säilyneet kasarmialueet, järeät Obuhov-tykit sekä eri-ikäiset
puolustusasemat ja linnoitteet. Linnakehistoriansa ansiosta ulkosaariston Örö on myös
yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä.
Klo 14.30

Tilauslaivamme lähtee kohti Kasnäsiä, jonne saavumme klo 15.20. Täältä ajamme
Söderlångvikin kartanoon, joka oli taidemesenaatti Amos Anderssonin
maaseutukartano. Se on ollut mittavassa remontissa ja avataan toukokuussa 2021.
Teemme opastetun kierroksen ja nautimme kahvit ja voileivät pihapiirin Cafe
Vivianissa.

n. klo 16.30 Jatkamme matkaa Tammisaareen, jonne on matkaa reilut 80 km.
19.5. keskiviikko
Mustion linna, Fiskars ja KWUM
Aamiainen hotellissa.
Klo 9.00
Otamme laukut mukaan ja jatkamme puolen tunnin ajomatkan päässä sijaitsevaan
Mustioon ja teemme opastetun kierroksen Mustion linnassa.
Mustion Linna on yksi Suomen arvokkaimmista herraskartanoista. päärakennus toimii nykyään
museona. sitä ympäröi yksi Suomen suurimmista yksityisistä puistoista, joka rakennettiin
alun perin barokkityyliin 1700.luvulla. Puisto ja linna sijaitsevat lähellä vanhaa Mustion
ruukkikylää. Linnassa on näyttely ”Linderin suku suomalaisen yhteiskunnan rakentajana ja
kulttuurivaikuttajana”.
Klo 11.15

Noin tunnin kierroksen jälkeen ajamme Fiskarsiin, jonne on matkaa 25 km.

Klo 12.00

Saavumme Fiskarsiin ja tutustumme keramiikkataiteilija Karin Widnäsin perustamaan
KWUM -keramiikkamuseoon, joka tarkoittaa Koreaksi unelmaa. Museossa yhdistyvät
puu ja keramiikka. Se on oiva esimerkki keramiikan käyttämisestä rakennuksissa.
Arkkitehti Tuomo Siitonen on piirtänyt myös viereisen Studio Widnäsin, jossa yhdistyvät
taiteilijan koti, työtilat ja galleria.
Museovierailun jälkeen nautimme matkamme päätöslounaan ravintola Kuparipajassa.
Lounaan jälkeen jää omaa aikaa tutustua alueen myymälöihin ja työpajoihin.
1600-luvulla syntynyt Fiskarsin ruukki tunnetaan tänä päivänä suomalaisen muotoilun
ja taiteen keskuksena. Työpajat ja myymälät tarjoavat nähtävää ja koettavaa kaikkina
vuodenaikoina.
Lähdemme kotimatkalle. Matkalla nautimme vielä kahvit ja Tampereelle saavumme n. klo
20.30.

Klo 13.00

Klo 16.30

Hinta-arvio: 358
375
398
435

euroa/henkilö
euroa/henkilö
euroa/henkilö
euroa/henkilö

kahden
kahden
kahden
kahden

hengen
hengen
hengen
hengen

huoneessa
huoneessa
huoneessa
huoneessa

min
min
min
min

35
30
25
20

lähtijää
lähtijää
lähtijää
lähtijää

Yhden hengen huoneen lisämaksu 49 euroa.
Hintaan sisältyy:
- bussimatkat ohjelman mukaisesti
- kahden yön majoitus mainitussa motellissa
- aamiainen hotellissa
- 1 x kahvi suolaisen kera
- 2 x pullakahvit
- kolme lounasta
- opastetut kierroksen Suomen Lasimuseossa, Hvitträskissä, Raaseporin linnassa, Örön
saarella, Söderlångvikin kartanossa, Mustion linnassa ja KWUM-museossa Fiskarsissa
- lauttamatkat Kasnäs-Örö-Kasnäs omalla tilauslaivalla
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokajuomat ja muut ruokailut
- ruoka-aineallergioista ja muista erikoisruokavalioista veloitettavat lisäkulut
- matkavakuutus ** suositellaan **

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeuretilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista
ja annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata,
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.

Huomioithan, että tiukkaa ruokavaliota noudattaville tarjolla oleva valikoima on rajallinen.
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