Tervetuloa mukaamme ryhmämatkalle!
Tarkemmat lähtöpaikat ja ohjelmat löydät osoitteesta www.launokorpi.com

LAUNOKORPI

Tervetuloa ryhmämatkalle!
Tähän esitteeseen on kerätty suosituimmat ryhmäretkemme. Näiden lisäksi meiltä Matkatoimistona olemme Kuluttajaviraston valmismatkarekisterissä ja kuulumme
löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja ja ehdotuksia, joten ota vain rohkeasti yhteyttä. Suomen matkatoimistoalan liittoon.
J & M Launokorpi Oy on jo vuosia tehnyt erilaisia matkapaketteja ryhmille. Oli ryh- J & M Launokorpi Oy:n valmismatkoihin otamme mielellämme täytteeksi valmiita
ryhmiä. Muistathan katsoa matkatarjontamme osoitteesta www.launokorpi.com.
männe pieni tai suuri, annamme mielellämme ehdotuksen matkastanne.
Kokeneet kuljettajamme ja matkanjohtajamme hoitavat tarvittaessa kaikki käy- Ryhmän kerääjä saa seuraavat edut Launokorven omille matkoille:
tännön järjestelyt matkan aikana ja ryhmänkerääjä voi itsekin rentoutua ja nauttia 6-10 henkilöä, -20 % matkan hinnasta
11-16 henkilöä, -50 % matkan hinnasta
matkasta.
17-21 henkilöä, -75 % matkan hinnasta
Meiltä löytyy valmiita ehdotuksia mielenkiintoisista kohteista kaikkialle Suomeen. yli 22 henkilöä, ryhmän kerääjä saa ilmaisen matkan
Ulkomaan matkojen kohdalla olemme erikoistuneet Baltiaan, Pohjoismaihin ja
Mikäli ryhmänne tarve koskee tilausajoa, meiltä löytyy 11-60 –paikkaisia
Keski-Eurooppaan.
turistibusseja, joista annamme mielellämme tarjouksen.
Tässä esitteessä olevat matkat on pääosin hinnoiteltu siten, että pakettiin kuuluu
myös bussimatka. Bussimatkan lähtöpiste on Varsinais-Suomessa, joko noin 35 Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä ryhmällesi mielenkiintoinen ja ikimuistettava
kilometrin säteellä Turusta tai Salosta tai 80 km päässä Kemiönsaarelta. Annamme matka!
mielellämme tarjouksen matkasta myös ilman bussikuljetusta.
J & M Launokorpi Oy
Matkapakettien hinnoittelu perustuu minimissään 30 henkilön ryhmään, jossa Valhallankuja 6, 25700 Kemiö
matkankerääjälle on aina vapaa matka. Mikäli ryhmän koko on paljon pienempi tai www.launokorpi.com, info@launokorpi.com
Puh 040 541 7033/ Kaisa tai 0400 323 488 / Riitta
suurempi, annamme luonnollisesti uuden hinnan.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Furuvikin kartano Paraisilla ja Kuusiston
linnanrauniot 2019

Haahkasafari Bengtskärin majakalle,
toukokuussa 2019

Villa Furuvik on upea ilmestys Paraisten keskustassa.
Edustushuvila rakennettiin Emil Sarlinin perheen kodiksi
1900-luvun alussa. Nyt rakennus on palautettu entisten
aikojen loistoon ja täällä pääsemme nauttimaan retken
aamukahvit sekä sen jälkeen kuulemaan rakennuksen
mielenkiintoisista vaiheista.

Lähtöpäivät:
pe 3.5, la 4.5, su 5.5.
pe 10.5, la 11.5, su 12.5.
pe 17.5, la 18.5, su 19.5.
pe 24.5, la 25.5, su 26.5.

Paraisten keskustan vanha Malmi on tutustumisen arvoinen paikka ja täällä teemme pienen kävelyn oppaan johdolla. Kuulemme tarinoita mm. Johan Ludvig Runebergin
nuoruudesta, jolloin hän toimi Paraisilla kotiopettajana.

Majakkasaari on keväisin satojen lintujen koti ja ne ovat
tottuneet ihmisiin ja ihmisten läsnäolo pitää saalistajat
loitolla. Asuttu luoto on turvallinen pesintäympäristö.
Merimatka kulkee Hiittisten suojaisan saariston kautta.
Näet lintuja, usein hylkeitä, saaristoluontoa ja koet
historian havinaa. Kevätsää on kirpeä mutta aluksessa on
aina lämmin. Bengtskärin kahvilassa nautimme majakan
kalakeiton sekä pullakahvit. Opastus majakalla kertoo
sen tärkeistä vaiheista.

Käymme myös Pohjoismaiden suurimman avolouhoksen
näköalapaikalla ja saamme monenlaista tietoa kalkkikivilouhinnasta.
Retkipäivän lounas nautitaan joko Tamminiemen viinitilalla tai Villa Wolaxissa.

Matkan hinta on 89 € / hlö (min. 30 lähtijää). Hinta sisältää bussimatkan, venekuljetuksen, opastuksen, lounaan
ja pullakahvit. Hinta ilman bussikuljetusta on 65 € / hlö.

Viimeinen kohteemme on Kuusistossa sijaitseva piispanlinnan raunio. Merellinen maalaismaisema ympäröi
raunioita ja opas kertoo meille lisää tästä ainutlaatuisesta
kohteesta.
Retkipäivän hinta on 67 € /hlö (min. 30 lähtijää). Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvit ja kierroksen Villa
Furuvikissa, lounaan ja paikallisoppaan palvelut päivän
aikana. Retken hinta ilman bussimatkaa on 49 €/hlö.
Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Joulutunnelmaa Kemiönsaarella
Ajankohta 5.12.2019

Joulun tunnelmaa ryhmille saaristossa 2019
Ajankohta 15.11. – 18.12.2019, arkipäivinä

Ajamme Kemiön
saarelle ja nautimme aamukahvit
Sagalundin museon Cafe Adelessa. Täällä on myös hyvä
museokauppa, josta voi tehdä lahjaostoksia.

Tämä retki vie ryhmän tunnelmalliseen saaristoon.
Ensimmäinen kohteemme on Söderlångvikin kartanon
puoti, jossa on myytävänä erilaisia omenatuotteita
(hilloa, granolaa, teetä, mehua, jne). Matka jatkuu
saaren eteläosaan, Kasnäsiin, josta jatkamme joko yhteysaluksella tai ryhmälle yksityisesti varattavan laivan
kyydissä Hiittisten saaristoon. Merimatka syyshämärissä
on kokemus. Perillä tutustumme Rosalan Viikinkikeskukseen ja sen jälkeen nautimme jouluruokailusta kynttilöin
koristellussa tunnelmallisessa päällikön hallissa. Aikaa
on myös ostosten tekoon (mm. Rosala Bagerien saaristolaisleipää, ym). Paluumatka tehdään yhteysaluksella ja
Kasnäsin rannasta ajamme suoraan kotiseuduille.

Matka jatkuu Taalintehtaalle oppaan johdolla, jossa
tutustumme vanhan ruukkikylän historiaan. Opastetun
kierroksen aikana saamme nähdä vanhoja työläisten
asuinrakennuksia, hiiliuuneja sekä vanhan masuunin
rauniot. Kierros on mielenkiintoinen ja antaa käsityksen
rautatehtaan tärkeydestä paikkakunnalle. Täällä on myös
pieni ostostauko.
Seuravaksi ajamme Söderlångvikin kartanon alueelle,
jonka on ihastuttava miljöö meren rannalla. Kuulemme
oppaalta kartanon entisestä omistajasta, liikemies ja
mesenaatti Amos Anderssonista. Cafe Vivanissa nautimme jouluisan lounaspöydän antimista. Myynnissä
myös erilaisia Söderlångvikin herkkuja tai paikallisten
käsityöläisten tuotteita.

Retkipäivän hinta on 75 € / hlö (min. 30 lähtijää,
yhteysaluksella meno-paluu) 86 € / hlö (min. 30 lähtijää,
meno m/s Sisselillä, paluu yhteysaluksella). Hinta sisältää
bussimatkan, sisäänpääsyn ja opastuksen Viikinkikeskuksessa ja jouluruokailun.

Paluumatkalla opas kertoo Kemiönsaaren historiasta ja
nykypäivästä. Mikäli ryhmä toivoo, voimme tutustua
vielä yhteen alueen vanhoista kirkoista. Kotimatka alkaa
noin 15.30.
Retkipäivän hinta on 71 € /hlö (min. 30 lähtijää).
Hintaan sisältyy bussimatka, aamukahvit, jouluruokailu
sekä paikallisoppaan palvelut.
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Kahden päivän matka Kemiönsaarelle –
saariston upeimmat kohteet Bengtskärin
majakka ja Högsåran idyllinen saari
Ajankohta 1.-30.6. tai 1.-25.8.2019

Iltapäivällä lähdemme kotimatkalle ja matkan varrella on
vielä mahdollista pysähtyä yhteen Kemiönsaaren suoramyyntipisteeseen hankkimaan maistuvia tuliasia kotiin.
Matkan hinta on 260 €/hlö (min 30 lähtijää). Hinta
sisältää bussimatkat, aamukahvit, Bengtskärin ja Rosalan
matkan, hotelliyöpymisen, 2 x ruokailun, opastuksen
Högsårassa. Ilman bussikuljetusta matkan hinta on 220 €.

Ikimuistoisella kahden päivän matkalla saamme nauttia
upeista merimaisemista, nähdä Pohjoismaiden korkeimman majakan, kylpeä merimaisemissa Kasnäsissä ja
nähdä keisarinkin suosiman saariston helmen, Högsåran.
Ensimmäisenä päivänä ajamme kauniin Kemiönsaaren
halki Taalintehtaalle, jossa nautimme vanhan ruukkikylän tunnelmasta ja juomme aamupäiväkahvit. Kasnäsiin
siirrymme ennen puolta päivää ja lähdemme venekuljetuksella kohti Bengtsäkin majakkaa. Matkalla poiketaan
Rosalan Viikinkikeskukseen tutustumaan ja nauttimaan
lounasta. Bengstkäriin saavumme iltapäivällä, jossa
kuulemme tarinoita majakan historiasta.
Illaksi palaamme Kasnäsiin, jossa majoitumme Hotel
Kasnäsiin. Illan aikana on mahdollista nauttia ravintolan
ja kylpylän palveluista.
Toisena päivänä matkamme jatkuu lossilla Högsåraan,
joka on kivenheiton päässä Kasnäsista. Idyllinen saariston
kylämaisema odottaa meitä ja opastetun kierroksen aikana saamme kuulla jännittäviä tarinoita luotsitoiminnasta
ja ennen kaikkea Venäjän keisarin monista vierailuista.
Vierailun kruunaa ruokailu saariston suositussa kesäravintolassa, Farmors Cafessa. Tätä makuelämystä muistelee vielä mantereella!
Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Kulttuuria ja historiaa Kemiönsaarella

Päivä Salon seudulla ja Paimiossa
20.5.-30.8.2019, arkipäivisin

Retkipäivämme alkaa Sagalundin museoon tutustumisella. Tämä monipuolinen kulttuurin ja tapahtumien
keskipiste perustettiin yli 100 vuotta sitten sitten Nils Oskar Janssonin toimesta, joka piti Tukholman Skanssenia
esikuvanaan. Retken aamukahvit nautimme myös täällä
ja tutustumme ihanaan museokauppaan.

Päivä alkaa aamukahvilla Design Hillissä Halikossa,
jossa on myös ostomahdollisuus. Matka jatkuu Perttelissä sijaitsevaan Ilolan puutarhaan. Ilolan arboretum ja
puutarha ovat yhden miehen luomus ja upea kohde, joka
ihastuttaa loistollaan. Täällä kävelemme parin kilometrin
verran hitaasti itse puutarhurin johdolla. Kasvit, maisemat ja tyylit vaihtuvat ja kierros on upea. Kierroksen
jälkeen on ostomahdollisuus.

Matkamme jatkuu Taalintehtaalle, jonka ruukkitoiminta
alkoi jo vuonna 1686. Täällä teemme opastetun kierroksen, näemme työläisten idyllisiä kasarmirakennuksia
1800-luvulta , vanhan masuunin rauniot ja ainutlaatuiset
hiiliuunit. Käymme myös ihailemassa lasinpuhaltajaa
työssään, ostomahdollisuus.

Iltapäivällä päivä jatkuu lounaalla Villa Topulissa, joka
on tunnelmallinen juhlapaikka, kauniissa järvien ympäröimässä maalaismiljöössä, vain kivenheiton päässä
kaupungista.

Lounaan nautimme Söderlångvikin kartanon pihapiirissä
olevassa Cafe Vivanissa. Opas kertoo samalla tarinoita
kartanon entisestä omistajasta, tohtori Amos Andersonista. Kahvilassa on myös myynnissä kartanon omenatuotteita eri muodoissaan.

Viimeinen kohteemme on Paimiossa sijaitseva Paimion
Parantola, joka on arkkitehtien Aino ja Alvar Aallon yksi
mestariluomuksista ja alun perin tuberkuloosiparantolaksi valmistunut funktionalistinen rakennus 1930-luvun
alusta. Tutustumme tähän uniikkiin rakennukseen
oppaan johdolla. Iltapäivällä noin klo 16.30 matka jatkuu
kotiseuduille.

Retkipäivän viimeinen kohde on Dragsfjärdin 1700-luvulta peräisin oleva kirkko, jonka kirkkomaa on ollut monen
ruukin patruunasuvun viimeinen leposija.

Retkipäivän hinta on 78 € / hlö (min 30 lähtijää).
Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvit, esittelyn ja sisäänpääsyn Ilolan puutarhaan, lounaan ja tutustumisen
Paimion parantolaan. Retkipäivän hinta ilman bussikuljetusta on 59 € /hlö.

Retken hinta on 65 € / hlö (edellyttää vähintään 30
lähtijää). Hintaan sisältyy bussimatka, aamukahvit,
sisäänpääsy ja opastus Sagalundissa, lounas sekä paikallisen oppaan palvelut päivän aikana. Mikäli retki toteutetaan ryhmän omalla bussilla, hinta on tällöin 48 € / hlö.
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Pala kauneinta saaristoa –retki Kökariin,
2 päivää 2019

siirtymistä. Klo 18.50 yhteysalus lähtee kohti Korppoon
Galtbytä, jonne saavumme klo 21.20. Ajo kotiseudulle.

1 päivä
Lähtö kotipaikkakunnalta aamupäivän aikana.
Ajamme Paraisten ja Nauvon halki Korppooseen, jossa
nautimme lounaan ravintola Buffalossa. Lounaan jälkeen
siirrymme Galtbyn rantaan, josta Ålandstrafikenin laiva
lähtee kohti Kökaria. Perillä olemme illalla. Majoittuminen aivan meren rannalla sijaitsevaan hotelli Brudhälliin.
Iltapalaksi nautimme Ahvenanmaan pannukakkua.

Matkan hinta on 248 €/hlö (edellyttää vähintään 30
lähtijää, matkanvetäjä vapaa). Yhden hengen huonelisä
on 40 €. Hinta sisältää bussi- ja lauttamatkat, hotelliyöpymisen jaetussa 2-hengen huoneessa, 3 x ruokailu, kahvit
ja pannukakku, opastus Kökarissa sekä retken Källskäriin
sekä matkanjohtajan palvelut. Kysy myös tarjousta ilman
bussimatkaa!

2 päivä
Runsaan aamiaisen jälkeen lähdemme venematkalle,
joka vie meidät Källskärin upealle saarelle. Tutustumme
saareen ja näemme Källskärin kannun, joka on noin 3
metrin korkuinen jääkauden muovaama kivi. Korkealla
kalliolla rannan tuntumassa on puolestaan pronssiveistos
kreikkalaisesta jumalasta Hermeksestä, joka on jumalten
sanansaattaja ja matkamiesten, kaunopuheisuuden ja
urheilun jumala. Källskär tunnetaan myös ruotsalaisen
vapaaherran ”Kreivi” Göran Åkerhielmin kesäasuntona.
Hän rakennutti saareen hirsihuvilan piharakennuksineen,
sataman ja kauniin puutarhan. Kierroksen aikana saamme kuulla lisää saaren mielenkiintoisesta lähihistoriasta.
Puolen päivän aikoihin palaamme takaisin Brudhälliin ja
syömme lounaan. Tämän jälkeen teemme opastetun kierroksen saarella, jonka aikana kuulemme tarinoita saaren
historiasta ja käymme tutustumassa kirkkoon. Noin klo
17 meillä on vielä yhteinen ruokailu ennen satamaan
Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Päivä Uppsalassa, esim. to-ilta – la-aamu

Viimeinen kohde Uppsalassa on upea yliopiston puutarha, josta löytyy yli 8000 eri kasvilajia.

Tällä matkalla tutustumme vanhaan yliopistokaupunkiin,
Uppsalaan. Päivän aikana vierailemme useissa kohteissa
sekä nautimme maukkaat kakkukahvit ja lounaan.

Illaksi ajamme Norrtäljeen, jossa on vapaata ostosaikaa
Flygfyrenin ostoskeskuksessa. Matka jatkuu takaisin
Kapellskäriin, josta Finnlinesin laiva lähtee klo 21.30
kohti Naantalia. Laivalla meillä on yhteinen ruokailu.

Torstai-ilta
Lähtö illalla kotipaikkakunnilta,

Lauantai-aamu
Aamiainen laivalla. Saavumme Naantaliin klo 7.15. Ajo
kotiseuduille.

Finnlinesin laiva lähtee Naantalista klo 22.30 kohti
Ruotsin Kapellskäriä. Laivaan pääsemme noin tunti
ennen lähtöä. Majoittuminen hytteihin (alavuoteet) sekä
yhteinen ruokailu.

Matkan hinta on 248 € / henkilö (hinta edellyttää
vähintään 30 lähtijää, matkanjohtaja vapaa). Hintaan
sisältyy bussi- ja laivamatkat, hyttipaikka jaetussa
2-henkilön hytissä, ruokailut laivoilla, lounas ja kahvit
Uppsalassa, sisäänpääsyt ja opastukset.

Perjantai
Aamiainen laivalla. Kello 6.15 paikallista aikaa saavumme Kapellskärin satamaan, josta lähdemme ajamaan
kohti Uppsalaa. Ajomatka on noin 1,5 tuntia. Perille
saavuttuamme meillä on ensin aamukahvit herkullisen
kakun kera yhdessä Uppsalan keskustan kahvilassa.
Kahvituokion jälkeen tutustumme Uppsalan tuomiokirkkoon, joka on Pohjoismaiden suurin katedraali. Tänne
on haudattu mm. Kuningas Kustaa Vaasa sekä Carl von
Linné.
Lounaan nautimme keskustan idyllisessä ravintolassa .
Iltapäivällä tutustumme Gustavianumiin, joka on
Uppsalan yliopiston vanhin rakennus ja pitää sisällään
mielenkiintoisia esineitä historian varrelta.
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Päivä Yläneellä, uniikki Enkelipuisto ja
monipuolinen Luontokapinetti

Ruukkikylän lumoissa – päivä
Taalintehtaalla

Ajamme Yläneelle Enkelipuistoon, joka on mieleenpainuva kohde komeine teräspatsaineen. Taiteilija Kyösti
Iitti kertoo meille patsaiden taustoista ja esittelee tämän
kirkkaan lammen rannalla olevan kohteen, joka on todella ainutlaatuinen.

Taalintehdas sijaitsee Kemiönsaaren eteläosassa. Ajamme
kauniin maalaismaiseman halki ja perillä Taalintehtaalla
nautimme aamukahvit. Teemme opastetun kierroksen,
jonka aikana näemme vanhoja työläisten kasarmitaloja,
masuuninrauniot ja ainutlaatuiset hiiliuunit. Näemme vanhassa takkirautavalimossa olevan lasinpuhaltajan työssään
ja täällä meillä on myös ostomahdollisuus. Ruukinmuseossa saamme kuulla mielenkiintoisia tarinoita työläisten
elämästä ja ruukkiyhdyskunnasta vuosisatojen aikana.

Puolilta päivin matka jatkuu Kaidanojan kartanoon, jossa
nautimme lounaan noutopöydästä. Paikka on Yläneen
entinen vanhainkoti, josta on nykyään tullut suosittu
ruokapaikka.

Lounaan nautimme merimaisemaa katsellen Strandhotellin lasikuistilla. Tämän jälkeen tutustumme vielä Taalintehtaan kirkkoon, joka on Suomen ainoa kuonakivi- eli slagitiilestä rakennettu kirkko. Kirkko on tullut myös tunnetuksi
sen yläkerran yksityisasunnosta, joka oli mukana ”Suomen
kaunein koti” –tv-sarjassa.
Paluulähtö kotiseuduille tapahtuu noin klo 15.

Lounashetken jälkeen siirrymme bussilla Yläneen
keskustaan ja siellä tutustumme oppaan johdolla Luontokapinettiin, joka on upea paikka kokea monipuolinen
luontonäyttely. Täällä nautimme myös retken iltapäiväkahvit makean leivän kera.
Retkipäivän hinta on 62 € / hlö (min. 30 lähtijää).
Hinta sisältää bussimatkan, opastuksen Enkelipuistossa,
lounaan, sisäänpääsyn, opastuksen ja iltapäiväkahvit Luontokapinetissa. Hinta ilman bussikuljetusta on 42 € / hlö.

Retkipäivän hinta on 66 € / hlö (min. 30 hlöä). Hinta
sisältää bussimatkan, aamukahvit, sisäänpääsyn Ruukinmuseoon, lounaan ja oppaan palvelut päivän aikana.

Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Saariston ihastuttavin kohde Högsåra
1.5.-30.6. ja 1.-31.8.2019

Saariston pieni rengastie ja
Seilin saari 2019

Tämän monipuolisen retkipäivän aikana näemme kauniita saaristomaisemia. Aloitamme päivän Taalintehtaalta,
jossa tutustumme jo vuonna 1686 alkaneeseen ruukkitoimintaan. Näemme kasarmirakennuksia 1800-luvulta,
ainutlaatuiset hiiliuunit, vanhan masuunin rauniot ja
kuulemme tarinoita näiden takaa. Nautimme täällä myös
aamukahvit.

Tällä matkalle ajamme suosittua saaristotietä pitkin Paraisilta Nauvoon. Nauvossa ryhmällä on omatoimista aikaa kahvitella ja nauttia vilkkaan vierasvenesataman tunnelmasta.
Puolilta päivin siirrymme laivaan, joka vie meidät Seilin
saareen. Tutustumme tähän mielenkiintoiseen saareen ja
kuulemme jännittäviä tarinoita sen menneisyydestä. Yhteinen ruokailu on myös Seilissä. Lounaan jälkeen jää myös
pieni vapaa-aika omatoimiseen tutustumiseen saaressa.

Varsinainen pääkohde on idyllinen ja luonnonkaunis
Högsåran saari, jonne pääsemme lossilla (10 min). Ihana
kylämiljöö on houkutellut kävijöitä jo vuosisatoja. Saaren
kuuluisimpia vierailijoita on historian saatossa ollut mm.
venäjän keisari Aleksanteri III.

Matka jatkuu tutulla laivalla edelleen Rymättylän Hankaan.
Tie kiemurtelee hienoissa maalaismaisemissa. Mikäli ryhmä
haluaa, voimme pysähtyä Röölässä omenaviinitehtaalla joko
tutustumaan ja maistelemaan tuotteita tai vain ostoksille.
Retkipäivän hinta on 78 € /hlö (min. 30 lähtijää). Hinta
sisältää bussi- ja laivamatkat, sisäänpääsyn Seilin kirkkoon,
lounaan Seilissä ja opastuksen koko matkan ajan. Mikäli ryhmä haluaa viinimaistelun Röölässä, lisähinta on 10 € / hlö.

Tunnelmallinen ja mieleenpainuva paikka on myös
saariston yksi suosituimmista kesäravintoloista, Farmors
Cafe, jossa nautimme maittavan lounaan. Ravintolan
ruokafilosfia perustuu luonnonläheiseen ruoanlaittoon,
jossa hyödynnetään saaren omia antimia.
Iltapäivällä palaamme takaisin itse pääsaarelle ja kotimatka alkaa.
Retkipäivän hinta on 68 € / hlö (edellyttää vähintään
30 lähtijää). Hintaan sisältyy bussimatkat, aamukahvit,
opastukset Taalintehtaalla ja Högsårassa, lounaan. Mikäli
ryhmä ei ota bussikuljetusta, paketin hinta on 50 € / hlö.
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Saariston rengastie 2019

Saaristoseikkailu – höyrylaiva Ukkopekan
kyydissä Aurajoelta Rymättylän Herrankukkaroon 5.6.2019 tai 21.8.2019

Matka vie mantereelta saarelle ja saarelta toiselle kahdentoista sillan ja kahdeksan lossin tai lautan kautta.

Höyrylaiva s/s Ukkopekka on elämänsä aikana ollut
vaikuttamassa Suomen historiallisesti merkittävissä
tapahtumissa, kuten toisessa maailmansodassa. Sen historia on myös itsenäisyytemme historiaa. Matkan aikana
seikkailijat saavat kuulla tarinoita Ukkopekan, Vaakahuoneen, Herrankukkaron ja Turun saariston historiasta.

Retken runko-ohjelma on seuraava:
• Lähtö kotiseuduilta. Ajo Kustaviin, jossa nautimme
kahvit Kustavin savipajalla. Täällä on myös ostomahdollisuus.
• Kustavista matkaamme klo 10.10 yhteysalus m/s Auroralla Iniöön.
• Saapuminen Iniöön. Tutustuminen saaren nähtävyyksiin sekä yhteinen ruokailu.
• Matka jatkuu Iniön Dalenista yhteysaluksella kohti
Houtskaria. Tutustuminen saareen, käyntikohteina mm.
kirkko ja saaristomuseo.
• Iltapäivällä jatkamme meriteitse Kittuisten rannasta
Korppoon puolelle Galtbyhyn. Matkan kesto on noin
puoli tuntia.
• Korppoosta matkamme jatkuu vielä kahdella lossilla
Nauvoon ja Paraisille. Matkan varrella pidämme
omakustanteisen iltapäiväkahvitauon joko Nauvossa
tai Paraisten puolella.

Paketti sisältää saaristolaisen savu-loimukalakeiton
Vaakahuoneella tai Höyrylaiva Ukkopekalla sekä aidon
ja oikean höyrylaivaristeilyn. Pysähdymme pienellä ja
eksoottisella, Suomen merihistoriaa henkivällä Loistokarin saarella sekä tutustumme siellä olevaan museoituun
Loistonvartijan mökkiin. Retki jatkuu vain ryhmille
avoinna olevaa Herrankukkaroa kohti, jossa kuulemme
isännän esittelyn paikasta ja täällä nautimme myös
iltapäiväkahvit suolaisen leivän kera.
Hinta 50 € / hlö (min. 30 lähtijää). Hinta sisältää: risteilyn, kalakeiton, saaristolaisleivän sekä kahvin Vaaka
huoneella sekä vierailun Loistokarin saarella ja esittelyn
ja kahvin + suolaisen palan Herrankukkarossa. Vaihtoehtoisesti saaristolaispöytä Vaakahuoneella + 10 € / hlö. Huom.
bussikuljetuksen hinnan annamme myös mielellämme,
kysy tarjousta!

Matkan hinta on 75 € / hlö (min. 30 lähtijää). Hinta
sisältää bussimatkat, lauttamaksut, aamukahvit, ruokailun, sisäänpääsymaksun saaristomuseoon sekä oppaan
palvelut. Opas on mukana koko saaristokierroksen ajan.
Mikäli matka toteutetaan ryhmän omalla bussilla, hinta
on 55 € / hlö.
Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Parasta Saloa; Ilolan arbortetum, Villa
Topuli ja Design Hill 20.5.-30.8.2019,
arkipäivisin

Salon seudun upeimmat kohteet Kaliio
laakson linna, Teijon kartano ja kirkko
sekä Mathildedal

Päivänretki Salon seudulle, josta löytyy taatusti mielenkiintoisia kohteita.

Retkipäivän aikana saamme ihastella upeita rakennuksia
linnasta kartanoon. Ensimmäinen kohteemme on Kalliolaakson linna, jossa isäntäpari esittelee meille tämän ainutlaatuisen kohteen ja samalla nautimme aamukahvit.

Päivä alkaa aamukahvilla Muurlan Lasissa, jossa on myös
ostomahdollisuus. Matka jatkuu läheisyydessä olevaan
Ilolan puutarhaan. Ilolan arboretum ja puutarha ovat
yhden miehen luomus Perttelissä, upea kohde, johon
kaikki ihastuvat. Täällä kävelemme parin kilometrin verran hitaasti itse puutarhurin johdolla. Kasvit, maisemat ja
tyylit vaihtuvat ja kierros on upea. Kierroksen jälkeen on
ostomahdollisuus.

Matka jatkuu Teijolle, jossa käymme Teijon ruukinkartanossa. Täällä tutustumme tämän kiehtovan rakennuksen
sisätiloihin, kartanomiljööseen ja Teijon ruukin pitkään
historiaan oppaan johdolla.
Kartanon jälkeen siirrytään Teijon kirkkoon. Tarinan
mukaan, koska ruukinpatruuna Robert Bremerin ennustamaa vedenpaisumusta ei tullutkaan, hän rakennutti
kiitokseksi seurakunnalle kirkon vuonna 1829 - oman
ajanlaskunsa mukaan Jumalan ensimmäisenä hallitusvuotena. Opastetun kierroksen aikana kuulemme lisää
kirkkoon liittyviä tarinoita.

Iltapäivällä päivä jatkuu lounaalla Villa Topulissa, joka
on tunnelmallinen juhlapaikka, kauniissa järvien ympäröimässä maalaismiljöössä, vain kivenheiton päässä
kaupungista.
Viimeinen kohteemme on Design Hill Halikossa. Täältä
löytyy tarpeellisia ja kauniita esineitä itselle ja lahjaksi.
kuten tekstiilejä, mattoja, puutuotteita, sisustustuotteita, jne. Paikan kahvila on kuuluisa kauniista annoksistaan
ja täällä voi omakustanteisesti nauttia iltapäiväkahvit.
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Iltapäivällä ajamme noin 5 km päähän Mathildedaliin ja
ruokailemme Matildan Marinassa. Lounaan jälkeen on
vielä hetkinen aikaa tutustua alueen puoteihin ja vaikkapa käydä silittelemässä ihania alpakoita. Paluumatka
kotiseuduille alkaa noin klo 15.

Retkipäivän hinta on 62 € / hlö (min 30 lähtijää).
Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvit, esittelyn ja
sisäänpääsyn Ilolan puutarhaan ja lounaan. Retkipäivän
hinta ilman bussikuljetusta on 43 € /hlö.

Retkipäivän hinta on 70 € / hlö. Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvit, esittelyt ja sisäänpääsyt, lounaan.
Hinta ryhmän omalla bussilla on 53 €.
Hyppää kyytiin – launokorpi.com

Sisäsaariston helmet: Sauvo & Karuna
Varattavissa 1.6-11.8.2019

Upea saaristomatka kauniiseen Aspön
saareen, keskiviikkoisin kesäkuussa, noin
klo 09-19.30 tai noin klo 13-23.30

Retkipäivä alkaa Sauvon museolta, jossa tutustumme
näyttelyyn. Seuraava kohde on Sauvon keskiaikainen
harmaakivikirkko. Kirkosta löytyy runsaasti aatelisvaakunoita ja muuta keskiaikaista esineistöä. Saamme kuulla
mielenkiintoisia tarinoita kirkon vaiheista.

Vaihtoehto 1
Ajetaan bussilla Paraisten ja Nauvon ohi Pärnäisten
rantaan. Täältä jatkamme m/s Eivorin kyydissä Aspöseen,
jota sanotaan saaristomeren idyllisimmälksi saareksi.
Täällä nautimme kalakeittoa ja jälkiruoaksi raparperipiirakkaa. Opastettu tutustuminen Aspön kirkkoon ja
halukkaat pääsevät luontopolulle.
Iltapäivällä venekuljetus Korpoströmiin, jossa tutustuminen Saaristokeskukseen. Omatoiminen kahvitauko
Saaristokeskuksessa ennen paluulähtöä Turkuun.

Iltapäivän puolella nautimme lounaan ravintola Kalle´s
Backassa. Ruokailun lomassa ravintoloitsija Rami Tapper
esiintyy laulaen ja soittaen.
Lounaan jälkeen ajamme Karunaan. Matkalla kuulemme
Sauvon ja Karunan historiasta ja nykypäivästä. Tutustumme Karunan jugend-kirkkoon, joka sijaitsee kauniilla paikalla aivan meren rannalla ja on mm. suosittu vihkikirkko.
Karunan vanha puinen kirkko on aikoinaan siirretty Helsingin Seurasaareen. Kirkon naapurissa voimme nähdä
pilkahduksen Sauvon vanhimmasta kartanosta, Karunan
kartanosta.

Vaihtoehto 2
Ajetaan Bussilla Paraisten, Nauvon ja Korppoon ohi
Korpoströmin saaristokeskukseen, jossa tutustutaan
näyttelyihin ja kahvitellaan (omakustanteinen). Matka
jatkuu Aspöcharterin kyydissä Aspön idylliseen saareen.
Täällä meillä on tarjolla kalakeittoa ja raparperipiirasta.
Opastettu tutustuminen kirkkoon ja luontopolkuun. Kello
20.00 lähdetään paluumatkalle m/s Eivorin kyydissä. Pärnäisten rantaan saavutaan klo 22.15, ajo kotiseuduille.

Siirrymme Rantolan kyläkeskukseen ja tutustumme
Sauvon kädet –myyntinäyttelyyn. Rantolan Puodissa
ryhmälle on varattu päätöskahvit. Kotimatka alkaa noin
klo 16.00.

Matkan hinta on 92 euroa (18-22 henkilöä) tai 87
euroa (23-35 henkilöä). Minimi ryhmän koko on 18 hlöä,
maksimi 35 hlöä. Matkanjohtaja vapaa. Hinta sisältää
bussi- ja laivamatkat, opastukset Aspössä ja Korpoströmissä, kalakeiton ja kahvin + piirakan.

Retkipäivän hinta on 64 € / hlö (min. 30 lähtijää).
Hinta sisältää bussimatkan, sisäänpääsyn museoon +
tervetulojuoman, lounaan, iltapäiväkahvit ja opastukset
päivän aikana. Hinta ilman bussikuljetusta on 43 €.
Hyppää kyytiin – launokorpi.com

13

Valloittava Kemiönsaari, parhaimmat
palat ryhmälle. Toteutettavissa 15.5.30.9.2019, arkipäivinä

lemme myös sympaattinen lasinpuhaltajan luona vanhassa
takkirautavalimossa ja täällä on myös ostosmahdollisuus.
Retken iltapäiväkahvit nautitaan myös Taalintehtaalla.
Paluulähtö kotiseuduille tapahtuu noin klo 16.

Kemiönsaari on Suomen suurin rannikkosaari, joka sijaitsee
hyvien liikenneyhteyksien päässä Turun ja Salon tuntumassa, Turunmaan saaristossa.

Retkipäivän hinta on 69 € (min 30 lähtijää). Hinta
sisältää bussimatkan, sisäänpääsyn Sagalundiin, aamu- ja
iltapäiväkahvit, lounaan, oppaan palvelut päivän aikana.
Mikäli ryhmä haluaa paketin ilman bussimatkaa, hinta on
50 €/hlö.

Retkipäivän aikana tutustumme valloittavaan Sagalundin
museoalueeseen, joka kuuluu lajissaan Suomen parhaimpiin. Opastetun kierroksen aikana kuulemme lisää tästä
yli 100 vuotta vanhasta museosta, jonka yksi tärkeimmistä
tavoitteista on suomenruotsalaisen kulttuurin vaaliminen.
Rooliopastuksen aikana pääsemme itsekin osalliseksi entisiin aikoihin. Museokauppa on täynnä ihastuttavia esineitä,
joita voi ostaa kotiin viemisiksi.
Matka jatkuu oppaan johdolla Dragsfjärdiin. Söderlångvikin
kartanon pihapiirissä Cafe Vivanissa meitä odottaa maittava
lounaspöytä. Täällä on myös kartanon omenatuotteita
myynnissä. Itse kartanoon emme pääse tällä kertaa, mutta
opas kertoo meille tarinoita liikemies Amos Andersonista,
joka osti kartanon ja sen alueet itselleen vuonna 1927.

14

Seuraava kohteemme on Taalintehdas, jonne ensimmäinen
ruukki perustettiin jo vuonna 1686. Opas kertoo meille
tarinoita rakennuksista, näemme mm. vanhan masuunin
rauniot ja Euroopan mittakaavassa ainutlaatuiset hiiliuunit.
Tutustumme myös Taalintehtaan kirkkoon, joka rakennettiin alun perin metodistiseurakunnalle ja on Suomen ainoa
slagitiilinen eli kuonakivitiilestä rakennettu kirkko. VieraiHyppää kyytiin – launokorpi.com

Viikingit ja salakuljettajat saaristossa – Yllätyksellinen Ilolan arboretum ja loiste- Örön linnakesaari 2019
päivä Hiittisissä ja Rosalassa
lias Wiurila 20.5.-30.8.2019, arkipäivisin Saaristomeren kansallispuiston upea saari, Örö, avautui
Viikinkien idänreitti kulki aikoinaan Kemiönsaaren
eteläosan kautta. Retkipäivän aikana saamme kuulla
monenlaista tietoa viikinkien historiasta ja kulttuurista.
Vieraillemme Rosalan Viikinkikeskuksessa ja nautimme
lounaan tunnelmallisessa päällikön hallissa.
Kieltolain aikana moni saariston asukas oli salakuljetuksessa mukana. Legendaarisia tarinoita tästä ajasta löytyy
myös Hiittisten saaristosta. Kierroksen aikana näemme
mm. pirtutorpedon ja kuulemme mielenkiintoisia tarinoita.

Päivänretki Salon seudulle, jonka molemmat pääkohteet kävijöille vuonna 2015. Hyvin säilyneet venäläisten
rakentamat kasarmirakennukset yli 100 vuoden takaa
ovat mahtavia!
huokuu historiaa. Nähtävillä on Obuhov 12 tuuman tykki
Päivä alkaa aamukahvilla Muurlan Lasissa, jossa on myös ja kierroksen aikana saamme kuulla lisää saaren tärkeäsostomahdollisuus. Matka jatkuu läheisyydessä olevaan tä puolustuksellisesta asemasta menneinä aikoina. Örön
Ilolan puutarhaan. Ilolan arboretum ja puutarha ovat kauniista luonnosta nauttii myös erityisen paljon. Täältä
yhden miehen luomus Perttelissä, upea kohde, johon löytyy harvinaisia kasvilajeja ja saarelta on tavattu jopa
kaikki ihastuvat. Täällä kävelemme parin kilometrin ver- yli 1500 perhoslajia.
ran hitaasti itse puutarhurin johdolla. Kasvit, maisemat ja
tyylit vaihtuvat ja kierros on upea. Kierroksen jälkeen on Päivän aikana ruokaillaan, tehdään opastettu kierros
sekä nautitaan merimatkasta.
ostomahdollisuus.

Retken aikana käymme myös Hiittisten kirkossa ja kahvit- Päivä jatkuu lounaalla Halikossa sijaitsevassa Wiurilan Matkan hinta on 82 € / hlö (edellyttää vähintään
telemme aamulla ja iltapäivällä.
kartanon pihapiirissä. Lounaan jälkeen tutustumme 30 lähtijää). Hinta sisältää bussimatkan, laivamatkat,
oppaan johdolla Wiurilan vaunu- ja kotimuseoon. opastuksen ja sisäänpääsyn, ruokailun ja iltapäiväkahvit.
Retkipaketin hinta on 70 €/hlö (min. 30 lähtijää). Kierroksen aikana saamme kuulla tarinoita menneen
Hintaan sisältyy bussimatkat, aamu- ja iltapäiväkahvit, aikojen kartanoelämästä. Kierros päättyy noin klo 15.30
sisäänpääsy ja opastus Viikinkikylässä sekä paikallisen ja kotimatka alkaa.
oppaan palvelut.
Retkipäivän hinta on 70 € / hlö (min 30 lähtijää).
Hinta sisältää bussimatkan, aamukahvit, esittelyn ja
sisäänpääsyn Ilolan puutarhaan, lounaan ja sisäänpääsyn
ja Wiurilan vaunu- ja kotimuseoon. Retkipäivän hinta
ilman bussikuljetusta on 50 € /hlö

Hyppää kyytiin – launokorpi.com
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Tervetuloa mukaan onnistuneelle ryhmäretkelle.
Liikenteessä tutusti ja turvallisesti jo vuodesta 1926.
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