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Reitti: Helsinki–Humppila–Eurajoki/Olkiluoto–Kristiinankaupunki–Närpiö– 
Vaasa–Raippaluoto–Svedjehamn–Jalasjärvi–Lempäälä–Helsinki. 

OHJELMA: 
23.9.  Perjantai. Lähtö klo 7.30 Helsingin Kiasmalta tilausajobussilla kohti 
Humppilaa. Aamukahvi/-tee ja suolainen kahvileipä Humppilan Lasitornissa. 
Jatkamme Olkiluodon saarella sijaitsevaan Teollisuuden Voima Oyj:n ydinvoima-
laan.  Vierailu alkaa henkilötietojen tarkastuksella ja lounaalla, jonka jälkeen yhtiön 
esittely, aluekierros bussilla, vierailu voimalaitosjäteluolassa ja Onkalo-näyttely. 
Nautimme kahvin/teen/virvokkeita ja tutustumme Sähköä Uraanista -tiedenäytte-
lyyn. Olkiluotovierailu on lounasta lukuun ottamatta maksuton.  
Matkalla Närpiöön kiertoajelu Kristiinankaupungissa paikallisoppaan johdolla.  
Närpiössä Vierailemme Richard Siggin kasvihuoneilla. Mahdollisuus ostaa 
tomaatteja ja kurkkuja. Buffet-illallisen nautimme kuuluisan Linds Kök -kasvihuo-
neravintolan eksoottisen trooppisessa ympäristössä. Ruokailun jälkeen näemme 
Närpiön ainutlaatuiset kirkkotallit, joita on kaikkiaan 150. Vaasassa olemme noin 
klo 22.00. Majoitumme Scandic Hotel Vaasaan.
24.9.  Lauantai. Aamiainen. Tutustuminen Merenkurkun saaristoalueeseen, 
Suomen ainoaan luonnonperintökohteeseen Unescon maailmanperintölistalla. 
Ajamme runsaan kilometrin pituisen Raippaluodon sillan Svedjehamnin kala-
satamaan. Kävelemme Saltkaretin näköalatornille, joka on suosittu lintujen 
katselupaikka. Kahvitauko Berny’s-kahvilassa ja lounas Heijm-ravintolassa. Ruo-
kailun jälkeen vierailu Tikanojan Taidekodissa, jossa on runsas kattaus kotimaista 
ja ranskalaista taidetta. Paluu hotelliin ja lepotauko. Klo 18.15 kävelemme lähellä 
sijaitsevaan Vaasan kaupunginteatteriin katsomaan vauhdikasta West Side Story 
-musikaalia.
25.9.  Sunnuntai. Aamiaisen jälkeen opastettu kiertoajelu Vaasassa. Matkalla 
Helsinkiin pysähdymme Jalasjärvellä Lennol-tehtaanmyymälässä, jossa monen-
moiset lahjatavarat ja tekstiilit odottavat uutta kotia. Nautimme maittavan maati-
lalounaan Pihlajan Kevarissa Jalasjärvellä. Iltapäiväkahvi/-tee ja makea kahvileipä 
ennen saapumista Helsinkiin Kiasman pysäkille noin klo 19.30.
Hinta: 695 €/hlö 2 hh, lisämaksu 1 hh 100 €. Toimitusmaksu 10 €/varaus. 
Hintaan sisältyy: bussimatkat, ohjelmassa mainitut ruokailut, majoitus, 
sisäänpääsymaksut ja opastukset, paikallisoppaiden palvelut.
Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle.

Tuulan matkat
www.tuulanmatkat.fi
Matkaemäntä
Tuula Kanninen

Varaukset ja tiedustelut:  
Etelämatkat 050 572 2197 tai 
liisa.huhtala@etelamatkat.fi 
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Wanhan ajan Rengasmatka 
Länsirannikolle
23.–25.9.2022

Viime kerralla kaikki eivät mahtuneet mukaan, nyt tulee uusi 
mahdollisuus. Kierrämme Länsirannikon kaupunkien kautta 
Vaasaan ja palaamme sisämaan reittiä takaisin Helsinkiin.

 

Tietoa muista matkoista löydät: www.tuulanmatkat.fi 


