
Ulkosaariston kesäistä kauneutta ja vaikuttavaa historiaa

TURUNMAAN SAARISTON PIENI RENGASTIE JA 
VIERAILU SEILIN SAARESSA 

ti 3.8.2019 sekä tarvittaessa to 10.8.2019 
Suositut saaristoretket jatkuvat reitillä Turku-Naantali-Rymättylä-Seili-
Nauvo-Parainen. Retkellä pääsemme tutustumaan myös ainutlaatuisen 

Seilin saaren mielenkiintoiseen historiaan. 
Lähtöpaikka ja -aika: Porin matkakeskus klo 7.00 ja Rauman linja-autoasema klo 7.40
Matkaohjelmaa 
Ajamme Porista Rauman kautta Turkuun. Matkalla pidämme kahvitauon. Turusta 
mukaamme liittyy monista saaristoretkistä tuttu oppaamme Magnus Sundman. 
Retkemme aluksi tutustumme Suomen vanhaan pääkaupunkiin Turkuun. Jatkamme 
matkaa Naantaliin, jossa teemme lyhyen kaupunkikierroksen ja jatkamme Rymätty-
län upeisiin saaristomaisemiin. Rymättylässä meitä odottaa ravintola Pohjankulman 
perinteinen saaristolaispöytä herkullisine antimineen.

Saarikierroksen jälkeen nousemme lauttaan ja saam-
me nauttia upeista saaristomaisemista ennen saapu-
mistamme Nauvoon. Tässä ihastuttavassa paikassa 
teemme kiertoajelun ja pidämme jaloittelutauon idylli-
sessä vierasvenesatamassa. Kauniissa Nauvossa 
nautimme maukkaat munkkikahvit viehättävässä 
Kahvila Köpmansilla

Saaristokierroksen päätämme Paraisille, jossa teemme kaupunkikierroksen ja tämän 
jälkeen sanomme hyvästit oppaallemme ja lähdemme kotimatkalle. Ajamme Rauman 
kautta Poriin, jonne saavumme noin klo 21.30 

Retken hinta on 80 €/hlö. Hintaan sisältyy bussi- ja lauttamatkat, monipuolinen saa-
ristolounas Rymättylässä, munkkikahvit Nauvossa, sisäänpääsymaksu Seilin kirkkoon 
sekä retkipäivämme oppaan palvelut. 
Sitovat ilmoittautumiset to 29.7.2019 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumis-
jestyksessä. Arja Sjöblom 0445599591,  Miikka Sjöblom 0445599602

Maksut Lyttylän Liikenteen tilille: 
FI3157008120304170

Laadukkaan lounaan jälkeen jatkamme matkaa 
saaristolaislaivalla kohti Seilin saarta. Luonnon-
kauneudestaan tunnetulla Seilin saarella pää-
semme tutustumaan saaren monivaiheiseen ja 
värikkääseen historiaan ja nykypäivään. Saari 
toimi aikanaan, vuosisatoja sitten, spitaalisten 
ja mielisairaiden kartotus- sairaalana. Seilin eh-
kä tunnetuin nähtävyys on 1733-luvulta peräi-
sin oleva kirkko, josta potilaat hakivat lohtua ja 
kuuntelivat parantavaa Jumalan sanaa. Nyky-
ään saarella on Turun yliopiston tutkimuslaitos.

Järvi-Suomen sydämessä koemme ainutlaatuisia elämyksiä taiteen 
ja kulttuurin parissa. Saamme tutustua keskellä kaunista Suomea 
sijaitsevaan Serlachiuksen historialliseen kotikaupunkiin Mänttään.

Lähtö: Rauman linja-autoasema klo 7.00, Porin matkakeskus klo 7.40

MATKAOHJELMA
Lähdemme Raumalta Porin ja Parkanon kautta kohti Mänttää. Matkalla kahvitauko.

Mäntän vierailun aloitamme kaupunkikierroksella paikallisen oppaan johdolla. Mäntän 
taajamassa kohtaavat teollinen historia, arkkitehtuurillaan vaikuttavat rakennukset ja kauniit 
järvimaisemat. Kierroksen päätteeksi käymme ihailemassa Mäntän komeaa kivikirkkoa ja sen 
harvinaista taidekokoelmaa.

Kierroksen jälkeen oppaamme johdattaa meidän draamaa ja tarinoita täynnä olevaan 
Gustav-museoon. Tutustumme entiseen pääkonttoriin, sen upeaan arkkitehtuuriin ja näytte-
lyihin. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä Serlachiuksen valtakunnassa ja lopuksi 
tutustumme museon puhuttavaan, vahvasti dramatisointuun päänäyttelyyn “Paperiperkele”, 
joka kertoo kauppaneuvoksen värikkäästä elämästä ja liiketoiminnasta.

Nautimme monipuolisen buffet-lounaan historiallisella Mäntän Klubilla. Vuonna 1926 valmis-
tunut Mäntän Klubi rakennettiin G.A.Serlachiuksen juhla- ja kokoustiloiksi. Lounaan jälkeen
lähdemme Keurusselän rannalle Myllyrannan suosittuun ostoskeskukseen, joka tunnetaan
monipuolisena laadukkaiden tuotteiden ostospaikkana. Vapaata ostosaikaa on noin 1 1⁄2 tuntia.

Retken viimeinen vierailukohde on Göstan kuuluisa taidemuseo. Tutustumme taidemuseon
kohokohtiin kartanossa ja uudessa paviljongissa. Näemme Suomen kultakauden taiteen helmiä,
kuten Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan, Helena Schjerfbekin ja Hugo Simbergin kuuluisia
teoksia. Kierroksen jälkeen voimme vielä tutustua vaikuttaviin näyttelyihin (huom! mukana
näyttelyissä mm. rakastettu Albert Edelfeltin Porilaisten marssi), puistoon ja museokauppaan.

Kotimatkan teemme Parkanon ja Porin kautta Raumalle, jossa olemme noin klo 20.30.

Hinta sisältää: - Bussimatkat - Opastettu kiertoajo Mäntässä - Sisäänpääsymaksu 
Serlachiuksen museoihin - Opastukset museoissa - Lounas Mäntän Klubilla
Retken hinta 75 euroa/hlö. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 6.5. mennessä  
p. 044 5599 591 ja 044 5599 602. Maksut Op-tilille: FI31 57 00 8120 3041 70.

KEVÄINEN RETKI 
KULTTUURIN 
YSTÄVIEN TAIDE-
KAUPUNKIIN 
MÄNTTÄÄN 
lauantaina 11.5.19

Järvi-Suomen sydämessä koemme ainutlaatuisia
elämyksiä taiteen ja kulttuurin parissa.

Saamme tutustua keskellä kaunista Suomea sijaitsevaan
Serlachiuksen historialliseen kotikaupunkiin Mänttään.

KEVÄINEN RETKI KULTTUURIN YSTÄVIEN
TAIDEKAUPUNKIIN MÄNTTÄÄN

lauantaina 11.5.2019

MATKAOHJELMA

Mäntän vierailun aloitamme kaupunkikierroksella paikallisen oppaan johdolla. Mäntän taajamassa kohtaavat teollinen
historia, arkkitehtuurillaan vaikuttavat rakennukset ja kauniit järvimaisemat. Kierroksen päätteeksi käymme ihailemassa
Mäntän komeaa kivikirkkoa ja sen harvinaista taidekokoelmaa.

Kierroksen jälkeen oppaamme johdattaa meidän draamaa ja tarinoita täynnä olevaan Gustav-museoon. Tutustumme
entiseen pääkonttoriin, sen upeaan arkkitehtuuriin ja näyttelyihin. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä
Serlachiuksen valtakunnassa ja lopuksi tutustumme museon puhuttavaan, vahvasti dramatisointuun päänäyttelyyn
“Paperiperkele”, joka kertoo kauppaneuvoksen värikkäästä elämästä ja liiketoiminnasta.

Nautimme monipuolisen buffet-lounaan historiallisella Mäntän Klubilla. Vuonna 1926 valmistunut Mäntän Klubi
rakennettiin G.A.Serlachiuksen juhla- ja kokoustiloiksi. Lounaan jälkeen lähdemme Keurusselän rannalle Myllyrannan
suosittuun ostoskeskukseen, joka tunnetaan monipuolisena laadukkaiden tuotteiden ostospaikkana.
Vapaata ostosaikaa on noin 1 ½ tuntia.

Retken viimeinen vierailukohde on Göstan kuuluisa taidemuseo. Tutustumme taidemuseon kohokohtiin kartanossa ja
uudessa paviljongissa. Näemme Suomen kultakauden taiteen helmiä, kuten Albert Edelfeltin, Akseli Gallen-Kallelan,
Helena Schjerfbekin ja Hugo Simbergin kuuluisia teoksia. Kierroksen jälkeen voimme vielä tutustua vaikuttaviin
näyttelyihin (huom! mukana näyttelyissä mm. rakastettu Albert Edelfeltin Porilaisten marssi), puistoon ja
museokauppaan.

Kotimatkan teemme Parkanon ja Porin kautta Raumalle, jossa olemme noin klo 20.30.

Hinta sisältää
- Bussimatkat
- Opastettu kiertoajo Mäntässä
- Sisäänpääsymaksu Serlachiuksen museoihin
- Opastukset museoissa
- Lounas Mäntän Klubilla

Retken hinta 75 euroa/hlö.
Sitovat ilmoittautumiset:

Lähtö:
Rauman linja-autoasema klo 7.00
Porin matkakeskus klo 7.40

Lähdemme Raumalta Porin ja Parkanon kautta kohti Mänttää.
Pidämme matkalla kahvitauon.


