
Tutustumme Virtain kauniiseen järvikaupunkiin ja teemme uutuusmatkan 
Näsijärvi-reitillä, sen kauneimmalla osuudella välillä Ruovesi-Murole. 
Vierailemme myös Frantsilan Yrttitilan suositussa Kehäkukassa Hämeenkyrössä.

RETKIOHJELMA
Lähdemme klo 7.00 Porin Matkailukeskuksesta Parkanon kautta Virroille (kahvitauko
matkalla). Virroilla paikallisoppaan johdolla tutustumme kaupungin keskustaan ja 
sen luonnonkauniiseen ympäristöön. Tärkeimpiä vierailukohteita ovat Torisevan 
kuuluisa rotkojärvi, Herraskosken kaunis kanava, Virtain kaunis kirkko, Matiaksen 
idyllinen kappeli jne. Matkailijoiden suosikkikohde on Perinnekylän matkailukeskus,
joka vie meidät entisajan maatalousmaisemiin arvokkaalle Marttisensaarelle. 
Päivän maukkaan lounaan nautimme Mikontalon perinteisessä tuparavintolassa.

Seuraava retkikohde on Ruovesi, joka aikoinaan valittiin Suomen kauneimmaksi 
kirkonkyläksi. Ajamme laivarantaan, josta aloitamme upean laivamatkan s/s 
Tarjanteella Muroleehen. Vietämme kesäisen iltapäiväretken (2h) laivalla nauttien 
laivan palveluista ja maamme kauneimmaksi mainituista suvisista järvimaiseista. 
Muroleessa rantaudumme ja ihailemme viehättäviä kanavanäkymiä ennen kuin 
jatkamme matkaa Hämeenkyrön suosituimpaan retkikohteeseen Frantsilan 
Kehäkukkaan. Perillä talon emäntä kertoo meille aluksi Frantsilan tuotannosta ja 
tilan mainekkaista tuotteista. Maukkaan marjapiiraskahvituksen jälkeen voimme 
ostaa yrttitilan laadukkaita tuotteita kotiintuomisina. Kotimatkan ajamme Häijään 
kautta Poriin. Saapumisaika n. klo 20.00

RETKEN HINTA ON 80 €/HLÖ.
Hintaan sisältyy bussimatkat, ohjelman mukainen laivamatka, laadukas lounasruo-
kailu Mikontalossa, piirakkakahvit Frantsilan Kehäkukassa ja opaspalvelut Virroilla.

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET: Arja Sjöblom 044 559 9591, Miikka Sjöblom 
044 559 9602. MAKSUT LYTTYLÄN LIIKENTEEN TILILLE: FI3157008120304170.

Todellinen toiveretki 
kesäiseen Järvi-Suomeen

KESÄKAUPUNKI VIRRAT JA 
JÄRVIMATKAILUA RUNOILIJAN REITILLÄ LA 14.7.

Lähtö: Porin matkakeskus klo 7.30 
Rauman linja-autoasema klo 8.10 Matkaohjelma

Porista ajamme Rauman kautta Turkuun. Matkalla pysähdymme ostoksille Loviisan Aitan 
suosittuun sisustus- ja lahjatavaraliikkeeseen Ruskossa. Näin joulun alla myymälät täyttyvät 
ihanista joulutavaroista ja laadukkaista merkkituotteista. Myymälän kahviossa voimme nauttia 
aamukahvit vaikkapa herkkucroissantin kera.
Turun vierailun aloitamme opastetulla kaupunkikierroksella ja tutustumme historiallisesti iki-
muistoisiin kohteisiin, tärkeimpiin nähtävyyksiin ja tietysti vierailemme Suomen kansallispyhä-
tössä – Turun historiallisessa Tuomiokirkossa.
Kierroksen jälkeen vierailemme Vanhan Suurtorin laajamittaisilla joulumarkkinoilla ja pääsem-
me virittäytymään ihanaan joulun tunnelmaan, tuoksuihin, valoihin ja tietenkin myyntikojuihin.
Suurtorilta ajamme Raisioon, jossa nautimme laadukkaan buffet-aterian Krookilan JuhlaMum-
molan tunnelmallisessa pitoravintolassa.
Iltapäivällä meillä on omaa aikaa tehdä  jouluostoksia joko Turun ostoskeskuksissa kuten Han-
sakorttelissa, Wiklundissa, Stockmannilla tai vanhassa elämyksellisessä kauppahallissa tai 
lähteä klo 15.30 lähtevän bussimme kyydissä Ikeaan ja Myllyyn. Ostosaikaa on noin 3 tuntia.
Kotimatkalle lähdemme Turusta klo 19.00 Raision ja Rauman kautta Poriin.
Retken hinta on 55 euroa/hlö
Hintaan sisältyy bussimatkat, opastettu kaupunkikierros Turussa ja monipuolinen buffet-ateria  
Krookilan JuhlaMummolassa.

Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2019 mennessä.

Mukaan mahtuu 45 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Arja Sjöblom 0445599591, Miikka Sjöblom 0445599602
Maksut Lyttylän Liikenteen tilille: FI3157008120304170

Tervetuloa mukaan joulukaupunki Turkuun!

RETKI TURKUUN – SUOMEN JOULUKAUPUNKIIN
LA 30.11.2019

Retkellä tutustumme Suomen vanhimman kaupungin ainutlaatuiseen 
historiaan ja nykypäivään sekä vierailemme Vanhan Suurtorin perinteisillä 
vanhan ajan joulumarkkinoilla ja voimme tehdä jouluostoksia Turussa ja 

Raisiossa.
Lounaan nautimme maineikkaassa Krookilan JuhlaMummolan 

pitoravintolassa Raisiossa.

Turku on suomalaisen 
joulukulttuurin kotikaupunki




