
           Kemiön saarikierros 6.7.21 (ti) 
 

Matkan hinta 115€/henkilö  

Hintaan sisältyy *bussikuljetukset ohjelman mukaan 

  *opastukset perillä 

  *sisäänpääsymaksut 

  *aamu- ja iltapäiväkahvit 

  *lounas 

 

Matkaohjelma Lähtö oheisen bussiaikataulun mukaan kohti Kemiön saarta. 

  Aamukahvit juodaan Café Adélen tunnelmallisessa salissa klo 11:15. 

   Ensimmäinen tutustumiskohde on Sagalundin kotiseutu- ja ulko- 

  ilmamuseo, joka elävästi kertoo maaseudun ihmisten elämästä  

  parisataa vuotta sitten. Oppaan toimii museon oma opas. 

  Klo 12:00 Kemiön opas liittyy seuraamme ja vuorossa on Kemiön 

  komea kivikirkko sekä sitä ympäröivä kirkkomaa. Pyhän Andreaksen 

  kirkko Kemiössä on yksi Suomen vanhimmista harmaakivikirkoista. 

  Kauniit tähtiholvit on muurattu 1400-luvun puolivälissä. 

  Klo 13:30 matka jatkuu Taalintehtaan ruukkialueelle.  

  Taalintehdas on noin 1 700 asukkaan taajama Kemiönsaaren kunnassa. 

  Paikka on kehittynyt ruotsalaisen Daniel Faxellin vuonna 1686 perus-

  taman Taalin masuunin ympärille. Ruukin vanhat masuunit ja hiiliuunit 

  on osin restauroitu 2000-luvun alussa.  

  Alueen asuinrakennuksista vanhimmat ovat 1700-luvulta. 

   Klo 14:15 matkataan Kasnäsiin, jossa nautitaan runsaista Ravintola 

  Kasnäs Paviljongin antimista. 

 

  Lounaan jälkeen vierailu Söderlångvikin kartanossa. Kulttuuripersoona, 

  lehtikustantaja ja mesenaatti Amos Anderson osti Söderlångvikin  

  kesäpaikakseen. Kartanossa on laaja kokoelma maalauksia, veistoksia ja 

  grafiikkaa sekä vaihtuvia kesänäyttelyitä. Päärakennuksen ympärille  

  levittäytyvä puisto on elämys kaikkina vuodenaikoina.  

  Klo 17:00 nautitaan iltapäiväkahvit  Café Vivanissa, jossa on myös  

  saaristolaishenkinen käsityöpuoti. 

  Klo 17:45 hyvästellään opas ja kotimatka alkaa. 

Maksu Varausmaksu 50 €/hlö viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 6.6.21

   



Tiedoksi Matka edellyttää vähintään 30 matkustajaa. 

  Kerro varauksen yhteydessä mahdollisesta ruoka-allergiastasi! 

  Matka toteutetaan huomioiden kaikki mahdolliset voimassa 

  olevat rajoitukset. 

   

Peruutukset Asiakkaan peruessa matkan noudatamme seuraavia erityisehtoja. 

  Peruutus vähintään 30 vrk ennen matkaa: kulut 10 €/henkilö 

  Peruutus 30-14 vrk ennen matkaa: kulut 50 /henkilö 

  Peruutus 13-0 vrk ennen matkaa: kulut koko matkan hinta. 

  Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja.  

  Muista matkustajavakuutus. 

 

Bussiaikataulu lähtö paikkakunta  paluu (noin) 

  08:30 Loimaa, Op luota 20:30 

  08:45 Ypäjä, Pysäkin paikka 20:15 

  09:00 Jokioinen, S-marketin piha 20:00 

  09:15 Forssa, tilausajolaituri 19:45 

  09:25 Torro, kappelin th 19:35 

  09:50 Somero, tori  19:15 

  11:15 Kemiö  17:45 

 

  Kokoontuminen 10 min. ennen ilmoitettua lähtöaikaa. 

 

 

Varaukset Matka-Merilä Oy 

  Säästöpankinkatu 2 (2.krs), 30100 Forssa 

 

  puh. 040-5488 350 ja 0400-280 572 

  matkatoimisto@matka-merila.fi 

  www.matka-merila.fi 
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