
 

 

Ahvenanmaan idylliä – päivämatka Brändön saaristokuntaan 
Ryhmän koko 20-50 hlöä 

  

Tällä päivämatkalla ihaillaan upeita merimaisemia, kuljetaan pitkin siltoja ja pengerteitä ja kuullaan 
tarinoita Ahvenanmaan itäisimmän kunnan historiasta ja nykypäivästä. 
 
Matkalla nautitaan aamukahvit Ketarsalmen Kievarissa. Ålandstrafikenin lautalla matkustetaan Kustavin 
Vuosnaisista Brändön Åvaan, jossa ryhmää odottaa paikallinen opas. Hänen johdollaan tutustutaan tähän 
kauniiseen saarten helminauhaan ja tehdään 10 kylän bussikierros. Kierroksen aikana lounastetaan Hotel 
Gullvivanissa. 
Iltapäivällä palataan tuttua reittiä takaisin Kustavin puolelle, jossa ryhmällä on varattu iltapäiväkahvit ja 
ostosaikaa Kustavin Savipajalla. 
 
Matkan hinta: 
Ryhmän koko 20-26 hlöä, hinta 92 €/hlö 
Ryhmän koko 27-35 hlö, hinta 80 €/hlö 
Ryhmän koko 36-50 hlöä, hinta 75 €/hlö 

Hinta sisältää: 
*bussimatkan 
*laivamatkan 
*aamu- ja iltapäiväkahvit leivällä 
*lounaan 
*opastuksen Brändössä 
*ryhmän oman matkanvetäjän vapaan paikan 

Bussimatkan lähtöpaikka on Turun tai Salon alueelta. 
 

Varaukset: 
 
Kaisa Launokorpi |Puh 040 5417 03| kaisa@launokorpi.com  

 

 

 



 

 

Furuvikin kartano, Qvidjan tila ja Tammiluodon viinitila 2023 
ti, ke, to 
toukokuu-elokuu 

Lähtö kotiseudulta aamulla. 

Ensimmäinen kohteemme on Villa Furuvik, joka on upea kartano  
Paraisten keskustassa. Edustushuvila rakennettiin Emil Sarlinin 
perheen kodiksi 1900-luvun alussa. Niin rakennus kuin 
puutarhakin on palautettu entisten aikojen loistoon ja täällä 
pääsemme nauttimaan retken aamukahvit ja kuulemaan 
rakennuksen mielenkiintoisista vaiheista. Kierros tehdään ulkona 
ja sisällä.  

Furuvikin jälkeen seuraamme liittyy paikallinen opas. Vierailemme 
Pohjoismaiden suurimman avolouhoksen näköalapaikalla ja 
saamme monenlaista tietoa kalkkikivilouhinnasta. Tutustumme  
myös Paraisten keskustaan ja kuulemme tarinoita Johan Ludvig 
Runebergin nuoruudesta, jolloin hän toimi Paraisilla 
kotiopettajana.  

Puolilta päivin matka jatkuu kohti Qvidjan tilaa. Upea kivilinna on 
historiallinen käyntikohde, jonka vaiheet alkavat jo 1400-luvulta. 
Tutustumme linnan kolmeen eri kerrokseen, tyrmään ja kappeliin. 
Tilan omistavat nykyisin Saara Kankaanrinta ja Ilkka Herlin, jotka 
tekevät arvokasta työtä ilmaston puolesta. 

Qvidjan jälkeen siirrymme ruokailemaan lähistöllä sijaitsevalle 
Tammiluodon viinitilalle. Täällä meillä on tarjolla maukas buffet-
lounas. Samalla kuulemme tilan esittelyn, ostomahdollisuus. 

Noin klo 15.00 jätämme hyvästit Paraisille ja ajamme Piikkiön 
Harvaluotoon, entiseen kouluun. Täällä sijaitsee Luoto Cosmetics 
ja kesäkahvila Lempi. Paikan emäntä kertoo lyhyesti tuotteista ja 
samalla nautimme iltapäiväkahvit makean leivän kera. 
Ostomahdollisuus. 
 
Paluumatka takaisin kotiseuduille alkaa noin klo 16.30.  

Retken hinta on 89 € / hlö (hinta edellyttää min. 30 lähtijää) 

Hinta sisältää: 
-bussimatkan (Turun tai Salon seudulta) 
-sisäänpääsyn ja opastuksen Furuvikissa ja Qvidjassa 
-noutopöytälounaan 
-aamu- ja iltapäiväkahvit makealla leivällä 
-oppaan palvelut Paraisilla 
-ryhmän oman matkanvetäjän vapaan paikan 

Varaukset: 
Kaisa Launokorpi | puh 040 5417 033 | kaisa@launokorpi.com 
 



 

 

Satakunnan kauniit ruukkikylät Noormarkku ja Leineperi 
Ryhmän koko 25-52 henkilöä 
 
Päivämatka ihastuttavaan Noormarkkuun ja kulttuurihistorialliseen Leineperiin. 

Matkalle lähdetään aamulla. Ajetaan Porin kautta Noormarkkuun, jossa ryhmää odottaa maittava lounas 
ruukin Klubilla. Lounaan jälkeen tutustumme oppaan johdolla ruukkialueen historiaan ja nykypäivään. 
 
Ahlström Voyage -näyttely vanhassa pajassa esittelee mielenkiintoisella tavalla Ahlström-yhtiöiden, suvun 
sekä Noormarkun ruukin historiaa ja nykypäivää yli 170 vuoden ajalta. Yhtiön tarina on merkittävä osa 
suomalaista teollisuus-, arkkitehtuuri-, taide- ja designhistoriaa.  
 
Näyttelyssä pääsee tutustumaan mm. konserniin kuuluneiden Iittalan, Karhulan ja Riihimäen lasitehtaiden 
taidelasiin, sillä esillä on huomattava kokoelma mm. Tapio Wirkkalan ja Timo Sarpanevan tuotantoa sekä 
useita Alvar Aallon suunnittelemia Savoy- eli Aalto-maljakon uniikkikappaleita. Nähtävillä on myös näyttävä 
ruukkialueen pienoismalli.  

Kierroksen jälkeen matka jatkuu reilun puolen tunnin matkan päähän Kullaalle, jossa sijaitsee Leineperin 
idyllinen ruukkialue. Täällä ryhmällä on lyhyt ruukin esittely ja sen jälkeen on mahdollista omatoimisesti 
tutustua alueeseen, josta löytyy mm. sepän paja, Kaarlo Kangasniemen kotimuseo ja idyllisiä pieniä 
puoteja, joissa käsi- ja taidetyöläiset myyvät tuotteitaan. Ennen kotimatkalle lähtöä ryhmällä on 
iltapäiväkahvit kahvila-ravintola Savipakarissa. Paluulähtö kotiseuduille tapahtuu noin klo 16.30. 

Matkan hinta: 
Ryhmän koko 25-33 hlöä, hinta 87 €/hlö  
Ryhmän koko 34-42 hlö, hinta 79 €/hlö 
Ryhmän koko 43-52 hlöä, hinta 73 €/hlö  

Hinta sisältää: 
*noutopöytälounaan Noormarkun Klubilla 
*sisäänpääsyn ja opastuksen Ahlström Voyage -näyttelyyn 
*lyhyen opastuksen Leineperin ruukilla 
*iltapäiväkahvit makealla leivällä 
*bussimatkan 
*ryhmän oman matkanvetäjän vapaan paikan 

 

Varaukset:Kaisa Launokorpi | kaisa@launokorpi.com |puh 040 5417033 

 

 
 

 

 



 

 

Kemiönsaaren matka 2023 
Ryhmän koko 30-50 henkilöä 
arkipäivänä toukokuu-syyskuu 
 
Ryhmä saapuu omalla bussilla Kemiönsaarelle, jossa ensin 
nautitaan tulokahvit Cafe Adélessä, Kemiön keskustan tuntumassa. 
Paikallinen opas nousee bussin kyytiin täältä ja on ryhmän mukana 
päivän ajan. 
 
Saavutaan Taalintehtaan ruukkikylään, tehdään pieni kiertoajelu, 
jonka aikana kuullaan satoja vuosia pitkästä ruukkitoiminnasta. 
Nähdään mm. vanha masuuni ulkoapäin ja idylliset työläisten 
kasarmitalot. Kierroksen jälkeen pidetään pieni vapaa-aika, jonka 
voi halutessaan viettää merimaisemaa ihaillen tai vaikka poiketa 
keskustan putiikeissa.  
 
Matka jatkuu saaren eteläosaan, Kasnäsiin. Ylitämme Lövön sillan ja 
ihailemme kaunista merimaisemaa. Kasnäsiin on valmistunut 
toukokuun alussa uusi ravintolarakennus, joka henkii saariston 
tunnelmaa ja on todellinen katseenvangitsija meren rannalla. 
Nautimme tunnetun noutopöydän antimista kaikessa rauhassa. 
Ruokailun jälkeen voi halutessaan tutustua hetken aikaa alueeseen 
ja tehdä paikallisia ostoksia. 

Matkamme jatkuu Söderlångvikin kartanon alueelle. Ihastuttava 
puutarha ja pihapiiri on kuin Italiasta. On helppo kuvitella, että tila 
teki Amos Andersoniin (1878-1961) suuren vaikutuksen, kun hän 
aikoinaan hankki tilan itselleen 1927.  

Tutustumme kartanon sisätiloihin oppaan johdolla. Samalla 
saamme kuulla tarinoita Amos Andersonista, joka aikoinaan oli yksi 
Suomen rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista liikemiehistä. 
Kartanon omenapuutarha on tänä päivänä yksi Suomen suurimmista ja näkymä omenatarhaan on 
vaikuttava juuri keväällä, kun  omenapuut kukkivat. Itse päärakennus ja sen puutarha ovat olleet viimeiset 
kaksi vuotta mittavan restaurointityön alla ja keväällä 2021 alue avataan jälleen yleisölle.  

Opastetun kierroksen päätteeksi nautimme iltakahvit makean leivän kera idyllisessä Cafe Söderlångvikissa. 
Täällä on myös mahdollista tehdä ostoksia (omenatuotteita, saaristolaisleipää, jne). Iltapäivällä aloitamme 
paluumatkan takaisin kotiseudulle. Mikäli ryhmä haluaa, matkan varrella on mahdollisuus poiketa vielä 
lähiruokaostoksilla Närboden-Lähipuodissa, joka on vilkas lähituottajien suoramyyntipaikka. 

Matkan hinta on 80 €/hlö (min.30 lähtijän ryhmä) 

Hinta sisältää: 
*aamu- ja iltapäiväkahvit leivällä 
*lounaan noutopöydästä 
*sisäänpääsyn ja opastuksen Söderlångvikissa 
*paikallisen oppaan palvelut päivän aikana ja bussimatkan  
*ryhmän oman matkanvetäjän vapaan paikan 
Varaukset: Kaisa Launokorpi | puh 040 5417 033 | info@launokorpi.com 



 

 

Kartanoelämää Salon seudulla 2023 

Tällä matkalla tutustutaan kolmeen erilaiseen kartanoon. Upeaan ja 
historialliseen Wiurilaan, kauniiseen Bergvikin kartanoon ja Matildan 
kartanoon, joka toimii nykyään leipomoravintolana 

Matkaohjelma: 
 
Lähtö kotiseuduilta aamulla. 
 
Ajetaan Kemiönsaaren halki Mathildedaliin, joka on tänä päivänä 
suosittu vierailukohde ja vanha ruukkikylä. Täällä meillä on retken 
aamukahvit suolaisen leivän kera Matildan kartanossa. Kuulemme 
kahvihetken aikana ruukkikylän ja kartanon vaiheista ja nykyisestä 
toiminnasta, johon kuuluu mm. leipomoravintolana toimiminen. 
Ostomahdollisuus. Kahvihetken jälkeen on vapaata aikaa tutustua 
idyllisen kylän muihinkin puoteihin.  

Matka jatkuu edelleen Teijon kautta Saloon. Täällä teemme 
opastetun kaupunkikierroksen, jonka aikana kuulemme kaupungin 
historiasta ja nykypäivästä. Oppaan johdolla lähdemme ajamaan noin 
15 minuutin matkan päähän Salosta, kauniilla paikalla Hirsijärven 
rannalla sijaitsevaan Bergvikin kartanoon. Täällä meillä on 
keittolounas ja tutustuminen itse kartanon kauniiseen 
päärakennukseen ja sen pihapiiriin, josta löytyy mm. kappeli.  

Iltapäivällä ajamme Halikkoon, jossa sijaitsee Salon alueen yksi 
tunnetuimmista kartanonähtävyyksistä, Wiurilan kartano. Kartanolla 
on pitkä ja kiinnostava historia, johon tutustumme opastetulla 
kierroksella kartanon koti- ja hevosvaunumuseossa. Museot 
sijaitsevat upeassa C.L. Engelin suunnittelemassa 
talousrakennuksessa.  

Iltapäivällä voimme vielä pysähtyä omatoimisella kahvi- ja 
ostostauolle Halikon Design Hilliin. Paluu kotiseudulle tapahtuu 
iltapäivällä noin klo 17. 

Matkan hinta:    
alk. 83 € (min 36 henkilön ryhmä) 

Hinta sisältää: 
*aamukahvit suolaisen leivän kera 
*opastetun kierroksen Salossa 
*keittolounaan Bergvikin kartanossa 
*sisäänpääsyn ja opastuksen Wiurilassa 
*bussimatkan 
*matkanvetäjän vapaan paikan 

Varaukset: 
Kaisa Launokorpi | kaisa@launokorpi.com 
Puh 040 5417 033 


