SALO
2020

Tervetuloa makumatkalle
herkkujen Saloon
Salo on herkkusuille vierailun arvoinen paikka. Juo aamukahvit
paikalliseen tapaan torilla, osta kotiin viemisiksi tuoreita vihanneksia ja marjoja. Idyllisissä kahviloissa, persoonallisissa ravintoloissa
ja maaseudun ruokapaikkojen keittiöissä loihditaan paikallisista
raaka-aineista makuelämyksiä sesonkien mukaisesti niin suomalaiseen kuin skandinaaviseen makuun. Juomaksi voit valita vaikka
paikallista omenamehua tai siideriä, kylillä pantua olutta tai muita
huolella valittuja juomia. Voit nauttia vastapaahdetusta kahvista ja
uunituoreista leivonnaisista, juureen leivotusta leivästä ja monesta
muusta erikoisuudesta. Nauti ja ihastu!

Tervetuloa
luontoseikkailulle Saloon
Lähde luontoseikkailuun Teijon kansallispuistoon, josta löydät eripituisia luontoreittejä jokaiselle vuodenajalle. Ihaile kauniita maisemia Rannikkoreitti-pyöräretkeilyreitillä polkien. Vuokraa pyörä
Salosta, polje Lehmijärven kautta Kirjakkalan ja Teijon ruukkikyliin
ja jatka matkaa Mathildedaliin sekä Särkisaloon, missä on useampi idyllinen kesäkahvila. Huimapäisimmät polkijat pysähtyvät Teijo
Action parkissa rinneautoilemaan tai maastopyöräilemään.

Ristiin rastiin Salossa
Vieraile eri puolilla Saloa niin huomaat, kuinka monipuolinen Salo
on. Keskustassa koet pikkukaupungin vilinää. Järvi-Salo sijaitsee
Suomusjärven, Kiikalan ja Kiskon seuduilla ja siellä nautit järviluonnon maisemista. Kirjakkalan ja Teijon ruukkikylät sijaitsevat
Teijon kansallispuiston pohjoisosissa, joista pääset sujahtamaan
kansallispuiston erämaaluontoon. Mathildedalin ruukkikylää
kutsutaan myös artesaanikyläksi ja alpakoiden kotipaikaksi. Särkisalossa nautit merellisistä maisemista. Halikossa voi kokea monia
elämyksiä kun historia kohtaa nykypäivän. Salosta löytyy monta
vierailun arvoista paikkaa, joten kannattaa jäädä pidemmäksikin
aikaa.
Etukannen yläkuva Jesse Kallio
Etukannen alakuva Henna Kyyrä
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Jaa tunnelmasi Salosta #VisitSalo
#SuosittelenSaloa #VaihdaKallisElämäRikkaaseen
Rannikkoreitin
pyörävuokraamoverkosto
Vuokraa pyörä Salon
keskustan hotelleista ja polje
vaikka Teijon kansallispuistoon ja
majoitu mukavasti Teijon ruukkikylissä. Retkipyörän ja varusteita
voi vuokrata yhdestä pisteestä
ja palauttaa seuraavaan. Pyörän
voi vuokrata päiväksi, viikoksi tai
pidemmäksikin aikaa - mikä sinulle
itsellesi sopii parhaiten.

Mathildedalissa
Mathildan Marina
www.mathildanmarina.fi
Särkisalossa
Café Vinssi | www.cafevinssi.fi
Ravintola Nixor | www.nixor.fi
www.rannikkoreitti.fi

TÄRKEITÄ NUMEROITA
Salon Matkailuneuvonta
p. 044 778 7777

Matkahuolto / Linja-autoasema
Vilhonkatu 14
p. 0200 4000 (1,99 € / min + pvm)

Salossa
Hotel Fjalar | www.fjalar.fi

VR Asiakaspalvelu
ma-su klo 7 - 22
p. 0600 41 900
(1,99 €/vastattu puhelu + pvm)

Vuohensaari Camping
www.vuohensaari.fi

Vuohensaari Camping
www.vuohensaari.fi

n. 52 000
n. 7 200
n. 5 200
n. 900

Taksi p. 02 100 41
(1,84 € / puh. + pvm)

Pyöriä vuokraavat

Sokos Hotel Rikala
www.sokoshotels.fi

SALO
Asukkaita
Kesäasuntoja
Yrityksiä
Maatiloja

Osta elämys
helposti verkosta
VisitSalo.fi/
ostahelpostiverkosta

Sosiaali-ja terveyspalveluiden
vaihde vastaa ma-pe 7-17
p. 02 7721
Päivystys hätätapauksissa
p. 02 772 3611
VisitSalo.fi
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Teijon
kansallispuisto
&
ruukkikylät
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Teijon ruukkikylien alue tarjoaa elämyksellistä vapaa-aikaa ympäri
vuoden. Merellinen luonto luo huikeat puitteet aktiivilomalle
ja idylliset ruukkikylät Mathildedal, Teijo ja Kirjakkala vievät
kiehtovalle matkalle vuosisatain taa.
Vanhan kulttuurimiljöön katveessa sijaitseva Teijon kansallispuisto
tarjoaa puuhaa koko perheelle erämaisessa ja vaihtelevassa
luonnossa. Alue sopii loistavasti päivän tai muutaman päivän
retkelle.
Teijon ruukkikylien alue tunnetaan myös historiallisesta Teijon
kartanosta, Suomen pienimmästä kivikirkosta, hiihtokeskuksesta
ja golfkentästä. Uudempia tuttavuuksia alueella ovat
Mathildedalin tunnelmallisessa kylässä sijaitsevat suklaapuoti ja
Matildankartano, missä toimii juurileipomo, ravintola ja myymälä.

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande
Torit &
tapahtumat
Syö & nuku

Tekeekö mielesi vesille?

Näe & koe

Melonta, suppailu,
fatbike-pyöräily,
kämppämajoitus,
matkailuvaunualue,
kahvila ja sauna.

Lapsille &
perheille

Vesiltä tuttukin maisema avautuu ihan uudesta näkökulmasta ja suojaiset vedet ovat turvallisia uuden harrastuksen kokeilemiseen. Jos kalastus
kiinnostaa, pääsee veneellä tai kanootilla suoraan parhaille ottipaikoille!
Puiston pohjoisosan Hamarinjärvelle pääsee myös soutelemaan ja melomaan.
Veneitä, yksikkö- kaksikkokajakkeja sekä SUP-lautoja voi vuokrata Kirjakkalan
Ruukkikylästä.

Teijon Luontotalo
010 292 4032
www.naturaviva.fi/fi/
teijonkansallispuisto

Shoppaile &
sisusta

Teijon kansallispuiston Matildanjärvellä se käy kätevästi ja turvallisesti.
Vuokraa mieleisesi kulkupeli – soutuvene, kanootti, kajakki tai SUP-lauta – ja
seikkailu alkaa saman tien. Matildanjärven ympäri kertyy soutaen tai meloen
matkaa 4-5 km. Taukopaikaksi sopii hyvin Isoholman saari, josta löytyy tulentekopaikka, laavu ja kuivakäymälä – tai valitse jokin muu järven rannoilla
sijaitsevista neljästä tauko- ja tulentekopaikasta.

Teijon kansallispuisto

Juhli &
kokousta

Teijon kansallispuistossa luonnonrauha kohtaa historiallisten ruukkikylien
nykyelämän ja käsityöläisperinteet. Ruukkikylistä pääset suoraan kansallispuiston vaihtelevaan meri-, järvi- ja suomaisemaan patikoimaan, melomaan
ja kalastamaan. Teijosta nautit jo päiväkäynnillä, tai voit kruunata elämyksen
yöpymällä kansallispuiston tähtitaivaan alla tai ruukkikylien viehättävissä
majoituspaikoissa.
www.luontoon.fi/teijo

Asu &
viihdy

Metsähallitus asiakaspalvelu
p. 0206 39 4700 ma–pe klo 9–15• teijo@metsa.fi

VisitSalo.fi

5

6

Salo 2020

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Luontoelämyksiä Teijon kansallispuistossa
Tarjoamme isoille ja pienille ryhmille luontoelämyspalveluja tilauksesta
Teijon kansallispuistossa ympäri vuoden. Tarjolla on mm. avotuliruokailuja,
opastettuja luonto- ja eräretkiä, aistikävelyjä ja nuotiokahvituksia.

Kartanot &
retket

Yksittäiset matkailijat voivat ostaa mukaan eväät ja matkamuistot tai nauttia
uunituoreista ruoka- ja kahvilapalveluistamme paikan päällä.
Tarjoamme myös majoitusta leijuvissa Tentsile-puuteltoissa.

Särkisalo &
meri

Hotel & Café Mathildedal
Ruukinrannantie 6, 25660 Mathildedal
050 354 2487 tai info@mathildedal.fi
www.mathildedal.fi

Vinkkejä Teijon kansallispuistoon

Järvi-Salo &
lande

Tutustu retkioppaaseen osoitteessa
www.visitsalo.fi/retkelleluontoon
Poimintoja oppaasta:

Metsäseikkailut lapsiperheille

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Metsäretki on lapsille aina yhtä jännittävä seikkailu! Teijon kansallispuiston
merkityt reitit ja huolletut taukopaikat tekevät retkeilemisen lasten kanssa
helpoksi.
Matildanjärven kierros
5,5 km 2,5–5 tuntia
Nenustan kierros
3,6 km 2–3 tuntia
Totin luontopolku
1,3 km 1–2 tuntia
Sahajärven kierroksen alkuosa
1,5 km 1–3 tuntia

Metsäseikkailut aikuisille
8,8 km
3,6 km
8,0 km
4,6 km
4,0 km

2,5–4 tuntia
1–2 tuntia
2–3 tuntia
1–2 tuntia
1,5–2,5 tuntia

Näe & koe

Sahajärven kierros
Nenustannokan kierros
Punassuon retki
Jeturkastin kierros
Onnelannummen reitti

Kartan ja kompassin kanssa metsään

Lapsille &
perheille

Teijon kansallispuistossa ei tarvitse suunnistustaitoa päästäkseen metsän
siimekseen. Maastosta löytyy kymmeniä kilometrejä merkittyjä reittejä.
Jos kuitenkin haluat opetella suunnistuksen perusteet tai kartuttaa taitojasi,
on tätä varten tehty maastoon kaksi kiintorastirataa.

Siimat kireiksi Matildanjärvellä

Shoppaile &
sisusta

Matildanjärvellä voi saada punalihaisen lohikalan koukkuunsa, sillä järveen
istutetaan säännöllisesti pyyntikokoista kirjolohta, puronieriää ja taimenta.

Vesille venehen mieli

Juhli &
kokousta

Tekeekö mielesi vesille? Teijon kansallispuiston Matildanjärvellä se käy
kätevästi ja turvallisesti.

Ratiritiralla – talvista ulkoilua ja retkeilyä Teijossa
Lumikenkäily – retkiluistelu – pilkkiminen – laskettelu – maisemat

Asu &
viihdy

Teijo tutuksi pyörällä
Jeturkastin kierros 4,6 km puiston eteläosassa ja Maastopyörälenkki 7,3 km.

VisitSalo.fi
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Mathildedalin
ruukkikylä
– artesaanikylä
Mathildedalin ruukkikylä
Teijon kansallispuiston kupeessa
henkii hyväntuulista kylätunnelmaa:
punamultataloja, ruukkirakennuksia, historiaa, puoteja, uniikkeja
makuelämyksiä, käsityöläistuotteita,
joita ei löydy muualta sekä
upeaa luontoa.
Kylä sijaitsee puhdasvetisen
Matildanjärven ja meren äärellä.
Rouhea 1800-luvun ruukkimiljöö
kätkee sisälleen modernin kyläyhteisön, jonka 130 asukkaasta moni
on yrittäjiä. Kesäisin asukasmäärä
moninkertaistuu vapaa-ajan
asukkaiden saapuessa.
Eläväisessä kylässä järjestetään konsertteja, keikkoja, taidenäyttelyitä,
teatteria, tapahtumia ja monenlaisia
juhlia läpi vuoden.
Mathildedalissa voit yöpyä valintasi
mukaan aamiaismajoituksessa,
mökissä tai hotellitasoisessa
majoituksessa.
Vanhat tehdasrakennukset,
sydämellinen palvelu ja vehreä
ympäristö tarjoavat elämyksiä,
rauhaa ja romuromanttista
kauneutta kaikille aisteille.
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#VisitSalo
#VisitMathildedal

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Hotel & Café Mathildedal

Järvi-Salo &
lande

Elämyksellistä kulttuuri- ja
luontomatkailua ympäri vuoden

Torit &
tapahtumat

Hotelli
Meren äärelle loihdittu viihtyisä
ja idyllinen kahdeksan huoneen
hotelli tarjoaa pienen aikamatkan
menneisyyteen. Pittoreskit ja
rauhalliset huoneet luovat yöpyjille
rouhean ylelliset puitteet.
Huoneet on sisustettu loft-tyyliin ja
niistä löytyvät kaikki mukavuudet.

Syö & nuku

Luxury Travel Guide Winner 2018,
Booking 2018 Award 9,1.

Näe & koe

Café
Värikylläinen kahvila, uunituoreen
pullan tuoksu ja höyryävä pannukahvi houkuttelevat nautiskelemaan;
rakkaudella leivotut leivonnaiset,
kakut ja suolaiset herkut koristavat
vitriiniä. Kesällä tarjolla on myös
pientä ruokaa. Herkkuja voi ostaa
mukaan vaikka tuliaisiksi.

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Kokous & juhlat
Rouheat ja tunnelmalliset kokousja juhlatilamme ovat käytettävissä
ympäri vuoden. Niihin voidaan
yhdistää liikunnallista ja kulttuurillista
ohjelmaa eri sesonkien mukaan.
TERVETULOA VIERAAKSEMME!
Krista ja Sami

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Hotel & Café Mathildedal
Ruukinrannantie 6
25660 Mathildedal
p. 050 354 2487
info@mathildedal.fi
www.mathildedal.fi

VisitSalo.fi
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Vain Kyläpanimon olutpuodissa on myynnissä panimon koko olutvalikoima.

Mathildedalin Kyläpanimo – kylillä pantua olutta
Mathildedalin ruukkikylässä toimii käsityöläispanimo ja sen yhteydessä
panimon oma olutpuoti ja pieni maistelubaari. Voit tutustua Kyläpanimon
olutvalikoimaan maistelubaarissa sekä ostaa puodista mukaan kyläoluita.
Kyläpanimon olutfilosofia on yksinkertainen ja perinteitä kunnioittava:
pannaan maailman parhaita oluttyyppejä omalla kylätwistillä.
Etiketit kertovat kylien tarinoita ja siksi myös oluiden nimet ja pulloissa
olevat kuvat juontavat juurensa kyliltä. Näin voit nauttia pienen palaa
kylää aina kun nautit oluitamme.
Tervetuloa kylille nauttimaan paikallista olutta!

Kylämme oluet on kehitetty
ruuan kumppaniksi ja sellaisinaan
nautittaviksi, luonnollisia
olutsesonkeja kunnioittaen.

Ota yhteyttä!
Puhelin 050 364 4300
info@kylapanimo.fi
Mathildedalin Kyläpanimo
ja Olutpuoti
Matildan puistotie 4
25660 Mathildedal
Aukiolot: ks. kylapanimo.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande
Torit &
tapahtumat

Matildankartano - juurileipomo, ravintola ja myymälä

Syö & nuku

Matildankartanolla Tuomo ja kyläleipuri Elina toivottavat vieraat tervetulleeksi.

Nappaa mukaan piknikkori
puutarhaan tai niitylle

Näe & koe

Matildankartano on meidän yhteinen unelmamme tuoda juurileipä ja
lähiraaka-aineista valmistettu, sesonkiin pohjautuva ruoka saman katon
alle. Kylän vanhassa ruukkikartanossa toimii juurileipomo, ravintola ja
myymälä.

Lapsille &
perheille

Toivomme, että viihdyt meillä pitkään ja nautit kanssamme
Matildankartanon ainutlaatuisesta miljööstä, kauniista vanhasta
puutarhasta ja avarasta niittyalueesta alpakoineen. Järjestämme kesäisin
puutarhakonsertteja ja sään salliessa jokainen päivä on meillä piknikpäivä.

Matildankartano & Kyläleipuri
Bremerintie 4, 25560 Mathildedal
p. 050 465 0090
info@matildankartano.fi
www.matildankartano.fi
VisitSalo.fi
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Juhli &
kokousta

- Kyläleipuri Elina ja
isäntä Tuomo

Asu &
viihdy

"Tervetuloa hyvän leivän, ruuan ja
juomien ystävät Matildankartanoon"

Shoppaile &
sisusta

Vietä ihana päivä puutarhassa

Kuva: Kristjan Photography

Mathildan Marina

N60°13’12,7”/ E22°54’03,3”
Tervetuloa viihtymään Mathildan Marinaan! Satapaikkaisen ravintolan ruokalista tuo lautaselle paikalliset raaka-aineet herkullisessa muodossa.
Ravintolan yhteydessä on pieni päivittäistavaramyymälä, tilaussaunat (6+12 hengelle) ja muutama
huone rauhallista, tasokasta majoitusta kaipaaville. Rennoissa saunan oleskelutiloissa nautit olostasi
katetun terassin alla lämmitettävässä 8 hengen ulkoporealtaassa.
Mathildan Marinan tyylikkäissä ja valoisissa tiloissa voit vaivattomasti järjestää tehokkaita kokouksia
ja koulutuksia, tunnelmallisia saunailtoja sekä ikimuistoisia juhlia. Meiltä voit vuokrata käyttöösi
soutuveneen, sup-laudan ja polkupyörän.
Täyden palvelun pienvenesatamaan mahtuu liki 300 venettä. Vierasvenesataman reilut 40 venepaikkaa ovat käytettävissä lyhytaikaisiin yöpymisiin ja päiväkäynteihin. Veneilijät pääsevät suihkuun
ja vessaan. Myös septitankin tyhjennyspiste, polttoaineautomaatti (diesel ja 98) ja veneramppi ovat
veneilijöiden käytössä.
Kausipaikat veneille: satamapaikka.com
Anna sydämen valita – lumoudu Mathildedalista!
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande
Torit &
tapahtumat
Syö & nuku

Mathildan Marina
N60°13’12,7”/ E22°54’03,3”

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

• avoinna joka päivä vapusta 		
syyskuun loppuun, muina
aikoina viikonloppuisin ja
ryhmille tilauksesta
• kesällä lounasbuffet
ma–pe klo 11–15
• ympäri vuoden à la carte,
la–su saaristolaisbrunssi klo 11–15
• A-oikeudet
• kauppa, kahvila
• vierasvenepaikat, veneramppi,
mastonostin
• tilaussaunat, kokous- ja juhlatilat
• majoitushuoneet (4x2hh, 2x3hh)
• ulkokuntosali, leikkikenttä
beach volley -kenttä,
• Kysy purjehduskursseja!

Tervetuloa

Asu &
viihdy

Ruukinrannantie 4
25660 Mathildedal
p. 02 250 2432
info@mathildanmarina.fi
www.mathildanmarina.fi
VisitSalo.fi
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PetriS Chocolate
Tunnelmallinen Mathildedalin vanha
koulu huokuu suklaantuoksua ja
majoittaa yöpyjät Kansallispuiston
kupeessa.

Kahvila
Voit nauttia oman konditoriamme
tuotteita erikoiskahvien kera ja
kesällä tarjoamme myös lounasta.

Puoti
Suklaapuodistamme saat
valmistamamme suklaatuliaiset ja
lahjat mukaasi.
Bed&Breakfast
Tarjolla 7kpl Only Adults -huonetta.
Aamiaisella tarjoamme oman leipomon herkkuja ja lähellä tuotettuja tuotteita sekä puutarhamme
antimia.
varaukset info@petris.fi tai
booking.com
PetriS Chocolate
Tullintie 17
25660 Mathildedal
p. 040 685 5111
info@petris.fi
www.petris.fi

Kyläravintola Terho
Tunnelmaa ja iloista illanviettoa
karaoken ja livemusiikin tahdittamana
kylän yhteisessä olohuoneessa.
Laseissa tarjolla makuelämyksiä
kylältä ja maailmalta! Voit nauttia ja
ostaa myös mukaan talossa paahdettua kahvia. Meidän kauttamme
Ratsutalohuoneistojen vuokraus!
Tervetuloa viihtymään!
Matildan Puistotie 4
25560 Mathildedal
p. 02 736 3801
terho@ravintolaterho.fi
www.ravintolaterho.fi

Second Chance
Ihastuttava vaateputiikki, jossa
pääosassa ovat sen omistajan Maija
Nuppulan oman tuotemerkin Second
Chancen tuotteet; 100% kotimaiset
naisten- ja lastenvaatteet, asusteet
sekä lakanat.
Lisäksi löydät täältä tarkoin valikoituja laadukkaita tuotemerkkejä
niin kotimaasta kuin Euroopastakin;
mm. Caloun puukengät, kotimaiset
käsintehdyt korut sekä ranskalaista
luonnonkosmetiikkaa.
Tämä putiikki on ehdottomasti
tutustumisen arvoinen, sillä täältä et
mitään massatuotetta löydä!
Lämpimästi tervetuloa!
Ruukinrannantie 6
25660 Mathildedal
p. 040 754 5177
www.secondchance.fi
info@secondchance.fi

Meri-Ruukin lomakylä
Lomakylän 20 viihtyisää, hyvin varusteltua, kuuden hengen mökkiä sekä merenrantasauna ovat vuokrattavissa ympäri vuoden. Mökeissä on omat saunat,
takat ja autokatokset. Uintimahdollisuus lomakylän rannasta ja laiturilta, soutuveneitä ja 2 grillipaikkaa vapaasti käytettävissä. Lomakylä sijaitsee meren
äärellä, kävelymatkan päässä Mathildedalin kylän palveluista, Teijon Kansallispuiston vieressä. Kaikki alueen tarjoamat kesä- ja talviaktiviteetit löytyvät
lähietäisyydeltä.
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!
Kiikunmäentie 25, 25660 Mathildedal
p. 0400 872 172
info@meri-ruukki.fi
www.meri-ruukki.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Ravintola Ruukin Krouvi
Ravintolamme sijaitsee keskellä
Mathildedalin ruukkitehtaiden
historiallista miljöötä. Tarjoamme
maistuvaa maalaishenkistä ruokaa ja
ystävällistä palvelua, tunnelmallisessa
karkasimon tiloissa. Olemme avoinna
ympäri vuoden.

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Krouvin 60-paikkaisessa ravintolassa
voit nauttia vaihtuvalta á la carte
-listalta maittavia makuvaihtoehtoja,
joissa suosimme lähituottajien
raaka-aineita. Tarjoamme myös
arkilounasta, joka soveltuu perheen
pienimmistä suurimpiin.

Järvi-Salo &
lande

Kestosuosikkejamme ovat kiviarinauunissa paistetut pizzat, joita voit
tilata myös mukaan sekä kesäaikaan
Hereford-lihasta valmistetut Ruukin
burgerit.

Torit &
tapahtumat

Tervetuloa kauniiseen kyläämme,
jossa voit yhdistää vaivattomasti
luonnon, käynnit pienissä kyläpuodeissa, tutustumisen alpakoihin ja
päättää retkipäivän hyvään ruokaan
ja vaikkapa kylillä pantuun olueen.

Syö & nuku

Ruukinrannantie 6, 25560 Mathildedal
p. 02 735 0220
info@ruukinkrouvi.fi
www.ruukinkrouvi.fi

Teijo Uphill Challenge

Näe & koe

Hauska ja haastava estejuoksutapahtuma Teijo Action Parkissa
3.10.2020! Sopivasti haastavia
esteitä, vaihtelevat maastot ja upeat
maisemat - osallistua voit yksin,
pareittain tai joukkueena!

B&B Sypressi

Matildan VIP lomakylä

Majoitusta tunnelmallisessa 1840
rakennetussa hirsitalossa nykyaikaisin
mukavuuksin. 2-5 hengen persoonallisesti sisustetut huoneet. Aamiaistarjoilu + muut catering palvelut
Kokous- ja juhlapalvelut

Lämpimästi terveuloa
lomakyläämme!

Juhli &
kokousta

Neljän hengen mökkejä
vuokrattavana
alkaen 120 € / vrk / mökki
Karvarinkulma 1
25660 Mathildedal
p. 045 126 5464
matildanhuvilat@gmail.com
www.matilda-vip.ru/en
VisitSalo.fi

Asu &
viihdy

B&B Sypressi
Matildan puistotie 6
25660 Mathildedal
p. 040 718 7486
sypressibb@gmail.com
www.sypressi.fi

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

www.teijouc.fi
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Teijo Ski & Action Park
Parhaat laskut ympäri
vuoden
Upeat puitteet
elämykselliseen
vapaa-ajan viettoon,
keskellä Teijon ja
Mathildedalin
ruukkikyliä

TEIJO SKI RESORT
– Koko perheen hiihtokeskus
Teijolla lasketellaan ekologisesti, edullisesti ja turvallisesti. Rinteitä on
monipuolisesti leveistä perherinteistä Etelä-Suomen haastavimpaan
alppiharjoitusrinteeseen. Taigametsä on loistava paikka opetteluun
- sen mattohissillä nousukin on helppoa! Snowparkit taas tarjoavat
mahdollisuuden hurjapäiden temppuiluun. Handsfree-portit pitävät
hissijonot sujuvina!
SKIHAUS HUOLEHTII LASKIJOISTA
Skihaus vuokraa, huoltaa ja myy uusia ja käytettyjä varusteita
ammattitaidolla. Uudistimme vuokraamon välineistöstä 70% ja
rinteeseen pääsee entistä moderneimmilla välineillä. Skihaus Bistron
maittavat ruuat taas pitävät nälän loitolla ja iloinen palvelu kohottaa
tunnelmaa myös laskujen välissä!
ENEMMÄN VIRTAA - VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ
Olemme yksi edelläkävijöistä ympäristöä säästävien
matkailupalveluiden tuottajana ja toteutamme vastuullista,
energiatehokasta ja ympäristöystävällistä lumetusta. Toimimme
muutenkin kestävän kehityksen periaatteella. Vuonna 2019
investoimme ekologisempaan rinnekoneeseen sekä siirsimme
Skihausin maalämpöön.

Werneri-Jänis viihtyy
Teijolla, erityisesti
tapahtumissa ja
osallistuu välillä
hiihtokouluunkin, ellei
ole juuri laskemassa
huikeasta
pulkkamäestä!
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande

TEIJO ACTION PARK
– Parhaat polttarit, tiimipäivät ja aktiivilomat

Torit &
tapahtumat

Teijo Action Parkista löytyy vauhdikas ja monipuolinen valikoima
aktiviteetteja! Lumettomana kautena tarjolla erityisen hyvät
polttari- ja tiimipäiväohjelmat, joita täydentävät muut alueen
palvelut. Kaudella 2020 ajossa uudet EVO-4 -sarjan rinneautot!
POLKUPYÖRÄRETKET
Perinteinen 3-vaihteinen tai Jopo, Maastopyörä tai Fatbike, vaiko
sähköpolkupyörä? Koko valikoima vuokrattavissa omatoimitseen
tai ohjattuun pyöräretkeilyyn!

Syö & nuku

MCC RINNEAUTOILU
PAINTBALL (+ välinevuokraus)
LASER TRAP -haulikkoammunta
BIRDIE GOLF -harjoitteluna
POLKUPYÖRÄVUOKRAUS JA -RETKET

Lapsille &
perheille

Näe & koe

UUTUUS: MERI-TEIJO BIKE PARK
Eteläisen Suomen monipuolisin Bike Park avataan 30.5.2020!
Aivan uusi Meri-Teijo Bike Park kutsuu hissipyöräilijät
treenaamaan!
Seuraa meitä: @meriteijobikepark
www. meriteijobikepark.com

Shoppaile &
sisusta

ALAMÄKIPYÖRÄILY

TeijoSki & Action Park

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

www.meriteijo.fi
Teijontie 345
25570 TEIJO
ski@meriteijo.fi
p. 044 236 8398
fb @meriteijoski

VisitSalo.fi
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Teijon ruukkikylä
Idyllisessä Teijon ruukkikylässä
yhdistyvät monimuotoinen
luonnonkauneus, kulttuurihistoriallinen perintö ja vireä,
elävä kyläyhteisö. Meren välitön
läheisyys, 1700-luvun kartanomiljöö sekä Teijon kansallispuiston kumpuileva, metsäinen
maasto kallioineen, järvineen
ja koskineen sekä kylän monipuolinen palvelu-, kulttuurija tapahtumatarjonta tekevät
Teijosta ainutlaatuisen
käyntikohteen.
Alueen kulttuurihistoriallisesti
merkittävimmät nähtävyydet
sijaitsevat aivan kylän keskustassa: Teijon kivikirkko,
Teijon rokokookartano sivurakennuksineen sekä ruukin
vanha masuuni. Kivenheiton
päästä löytyy kansallispuiston
helmeksi kutsuttu, entistä
kartanon puistometsää oleva
satumainen Sahajärven
luonnonpuisto.
Monipuolista nähtävää ja
koettavaa koko perheelle
löytyy ympäri vuoden:
mm. Teijon Masuunin
taidenäyttelyt, käsityöläis- ja
joulumarkkinat, Teijon Juhannusjuhlat sekä Wanhanajan
Markkinat.
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RETKEILYVINKKI TEIJON KANSALLISPUISTOON
Totin luontopolku
1,3 km /1-2 tuntia
Tämä helppokulkuinen reitti tarjoaa hienon luontoelämyksen
kaikenikäisille. Reitti esittelee vanhaa Teijon kartanon puistoa.
Se kulkee holvimaisten pähkinäpensaiden lomassa, rehevien
puronvarsilehtojen poikki ja ylittää solisevia puroja. Reitillä on
jyrkkäreunaisia kallioalueita, pieniä koskia, siltoja ja kiviportaita.

#VisitSalo #VisitTeijo

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

Varvintie 37, 25570 Teijo
p. 044 981 9993
info@villaseaview.fi
www.villaseaview.fi

Teijontie 67, Teijo
p. 02 736 6160
teijonkylakauppa@gmail.com

Kylätalo Punaportti

Teijon kirkko avoinna
6.6.-2.8. ke-su klo 11-17.

Syö & nuku

Teijon Alueen Kyläyhdistys vuokraa
(1.5.-30.10.) Kylätalo Punaporttia
yritysten,yhdistysten sekä yksityishenkilöiden käyttöön.

on viihtyisä hotelli- ja kylpyläkohde
kansallispuiston lähialueella.
Nuku mukavasti hotellitasoisissa
huoneissa, tee retkiä kansallispuistoon ja päivän päätteeksi pulahda
kylpylän poreisiin.

Lapsille &
perheille

Mariannen maatila

Kotieläinpihavierailut tilauksesta.
www.mariannenmaatila.fi

Shoppaile &
sisusta

Lehmirannan lomakeskus

Juhli &
kokousta

www.teijo.fi/kylatalo

Näe & koe

Teijon Kyläsauna:
ke klo 16-19
yhteinen uimapukuvuoro
pe klo 17-19 naiset ja
klo 19-21 miehet
su klo 17-20
yhteinen uimapukuvuoro
www.teijo.fi/palveluja/kylasauna

Tupaan mahtuu istumaan 30-40
henkeä, jatkuvalämmitteisen saunan
lauteille kerrallaan 6-8 henkeä. Pieni
keittiö ja terassin grilli ovat vieraiden käytössä. (Punaportintie 163,
Mathildedal.)

Asu &
viihdy

Lehmirannantie 12
25170 Salo
p. 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

Metsähallituksen
yhteistyökumppani

Särkisalo &
meri

JOKA PÄIVÄ
Elintarvikkeet, ruokaa myös läheltä,
edulliset Crocs-kengät,
veikkaus, posti, matkahuolto
kahvila B-oikeuksin, kuljetukset
käteisnosto, verkkomerkit,
peräkarry-ja sähköpyörävuokraus.

Torit &
tapahtumat

Villa Teijon ruukkikylässä
merenrannalla. Villan tunnelmassa
yhdistyy sopivasti ylellisyys ja
kodikkuus. Spa-osastolla poreallas,
höyrysauna ja sauna. Vietä meillä
ikimuistoinen kokous Villan uniikista
tunnelmasta ja merimaisemista
nauttien.

Järvi-Salo &
lande

M-Teijon Kyläkauppa

Villa Seaview

Tarkista kesän aukioloajat
verkkosivuiltamme.
VisitSalo.fi
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Teijon Masuuni
Teijon Masuuni on Taiteen ja kädentaitojen keskus vanhan ruukkikylän sydämessä, vuonna 1686 perustetulla ruukin masuunilla, historiallisessa merellisessä miljöössä aivan Teijon Kartanon ja Teijon kirkon vieressä Teijon kansallispuiston kupeessa. Galleria, kahvila, taide- ja käsityöputiikki. Vaihtuvia
taidenäyttelyitä ja tapahtumia, joihin on yleisöllä vapaa pääsy. Käsityöläisten
työhuoneita ja puoteja. Vuokrattavia toimitiloja eri alojen yrittäjille. Tiloja kokouksiin ja juhliin. Hostel-tyyppistä mutkatonta majoitusta viereisessä Masuunin Majatalossa.
Avoinna ympäri vuoden. Myös ryhmät tervetuloa!
Telakkatie 17, 25570 Teijo
p. 0404 822 224
www.teijonmasuuni.fi, galleria@teijonmasuuni.fi

Helmivene
Helmivene on 2007 perustettu alpakkatuotteiden erikoisliike, jonka
tunnelmallinen myymälä löytyy Teijon
Masuunin Linnankellarista. Tuotevalikoiman kulmakivenä on erittäin hieno luonnonkuitu, babyalpakka, josta
ammattitaidolla valmistetut tuotteet,
langat, asusteet ja vaatteet ovat vertaansa vailla. Jylhien Andien kulta on
ihmisen ja luonnonolojen yhteistyön
upea tulos jo jopa 5000 vuoden takaa. Monipuolisesta valikoimastamme löydät lisäksi käsityönä sidottuja
kirjoja, erilaisia paikallisia luonnonyrttituotteita, luonnonkivistä valmistettuja kirjatukia, sorsan pesimäkoreja
sekä köysi- ja keramiikkatuotteita
vaihtuvin valikoimin. Suoritamme lisäksi sidoskorjausta Masuunin työhuoneellamme.
Helmivene
Telakkatie 17, 25570 Teijo
p. 040 558 1760
virpi.gronroos@helmivene.fi
www.helmivene.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Teijo Cafe & Bakery
Kahvila, ravintola sekä pitopalvelu
Teijon ruukin sydämessä.

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Kahvila
Kahvilamme sijaitsee Teijon Masuunin historiallisen kranssin kupeessa.
Leipomomme itsetehdyt kakut,
leivonnaiset ja pizzat houkuttelevat
Masuunin taiteennauttijoita viihtymään pidempäänkin.
Kahvilassamme voit viettää myös
kokouksia, juhlia tai tulla kahville
ryhmäsi kanssa.
Ravintola Teijon Arkki
60-paikkainen lounasravintola aivan
Teijon vierasvenesataman vieressä.
Tarjoamme maukasta ja monipuolista
lounasta ympäri vuoden. Kesäkautena olemme auki myös iltaisin,
jolloin tarjolla on Arkin a´la carte.
Ravintolatilamme tai pitopalvelumme
varattavissa myös juhliisi!
Tervetuloa viihtymään!

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Telakkatie 17 ja 25, 25570 Teijo
p. 045 239 6414
teijocafebakery@gmail.com
www.teijocafebakery.fi
www.ravintolateijonarkki.fi

PellavaAkka/Vehkomäki Paula
Design

Lapsille &
perheille

Näe & koe

PellavaAkka Vehkomäki Paula Design
- pää pilvissä juuret maassa
PellavaAkka Paula Vehkomäen
korkealaatuiset pellava- ja neulosasut
suunnitellaan ja valmistetaan käsityönä Suomessa, PellavaAkan omassa
ompelimossa Tampereella. Ikiaikainen
pellava taipuu niin juhlapuvuksi kuin
käyttövaatteeksi - ja maatuu maaksi.

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Teijon Masuunin mekkomyymälästä
löydät PellavaAkan värikkäät ja
persoonalliset neulos- ja pellava-asut
erottuville, elämäniloisille naisille.
Myös tilauksesta asut juhlaan ja
arkeen, muotojen mukaan! Uutuustuote, puuvillaneulos Pauliina sopii
vartalolle kuin vartalolle. Tervetuloa
ostoksille - yksin, kaksin tai ryhmän
kanssa, palvelemme ilolla!

Asu &
viihdy

Teijon Masuuni
Telakkatie 17, 25570 Teijo
p. 050 305 1466
paula.vehkomaki@vehkomaki.fi
www.vehkomaki.fi

VisitSalo.fi
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Kirjakkalan
ruukkikylä
Kirjakkala on
Teijon kansallispuiston
retkiverkostojen ääressä
mainiosti kahden järven ja
meren tuntumassa.
Kirjakkalan Ruukkikylän
1800-luvulta peräisin olevat
hirsirakennukset on
kunnostettu alkuperäiseen
ulkoasuunsa.
Kansallispuiston maasto
tarjoaa upeat polut, sienet
ja marjat, uimarannan ja
nuotiopaikat.

RETKEILYVINKKI TEIJON KANSALLISPUISTOON
Onnelannummen reitti
4 km / 1,5–2,5 tuntia
Liikkeelle lähdetään Kirjakkalan kylän kupeesta. Vajaan kilometrin kävelytaipaleen jälkeen avautuu Onnelannummen mäntykangas, jonne on ryhmien
käyttöön rakennettu varattava leirialue. Onnelannummelta on opastus Hamarinjärven tulentekopaikalle, jossa on hyvä pitää taukoa ja ihailla Hamarijärven hiljaisuutta. Polku kulkee aivan vesirajassa, mutta maisemat avautuvat
vielä komeammin Nikkallion näköalapaikalta.
Lisää retkeilyvinkkejä www.visitsalo.fi/retkelleluontoon
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande
Torit &
tapahtumat
Syö & nuku

TULE AKTIIVILOMALLE TAI VAIN RENTOUTUMAAN 1700 - ja 1800 luvun idylliseen Kirjakkalan Ruukkikylään Teijon kansallispuistoon.
Majoitus-, kokous- ja saunapalvelut, outdoor- ja melontakeskus.
Sijaitsemme aivan Hamarinjärven rannassa, retkeilyreittien yhteydessä.

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Kirjakkalan Ruukkikylä / Extreme Fun • Hamarinjärventie 62, 25570 Teijo
p. 040 522 6325 • Respa : p. 040 526 9082 • schneiderkai9@gmail.com
asiakaspalvelu@ruukkikyla.fi • www.ruukkikyla.fi
• www.extremefun.org

Näe & koe

Kirjakkalan Ruukkikylä / Extreme Fun

VisitSalo.fi
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7.

8.

9.

045 239 6414
www.ravintolateijonarkki.fi
Lounasravintola, a´la carte,
pitopalvelu

Teijon Paja

045 310 4251
www.teijonpaja.fi

Teijon kyläsauna

02 736 6160
www.teijo.fi
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen
kaikille avoin kyläsauna

Teijon Masuuni

040 482 2224
www.teijonmasuuni.fi
Galleriassa taidenäyttelyitä, taide- ja
käsityöputiikki, kahvila, käsityöläisten työhuoneita ja puoteja.
Masuunin majatalossa hosteltyyppistä majoitusta.

Teijo Cafe & Bakery

045 239 6414
www.teijocafebakery.fi
Leipomo-kahvila, pitopalvelu

10. Helmivene

040 558 1760
www.helmivene.fi

11. PellavaAkka

050 305 1466
www.vehkomaki.fi

12. Masuunin Majatalo

0404 822 224
majatalo@teijonmasuuni.fi

13. Kulttuurimeijeri

040 329 3750
www.cameracagliostro.com

14. Pajakulta

040 098 8269
www.pajakulta.fi

15. Teijon Kartano

Ryhmäopastukset 02 736 6470

16. Teijon Kirkko

www.salonseurakunta.fi

17. Teijon kyläkauppa

02 736 6160
Päivittäistavarat, Crocs-myymälä,
kahvila, verkkomerkit

044 516 7390
www.meriteijo.fi
Talvi: Laskettelukeskus, lasten talvilumimaa, suksikauppa, kahvilaravintola. Kesä: Rinneautoilu,
paintball, pyöräily

22. Meri-Ruukin lomakylä

040 087 2172
www.meri-ruukki.fi
Majoituspalvelut, merenrantasauna
tilauksesta

23. Mathildan Marina

02 250 2432 / 040 592 0461
www.mathildanmarina.fi
Ravintola, hotelli, kahvila, kauppa,
vierassatama, kokoustilat, 		
tilaussaunat, ulkoliikuntalaitteet,
polttoainemyynti

24. Ravintola Ruukin Krouvi
02 735 0220
www.ruukinkrouvi.fi
Á la carte ravintola, pizzat

25. Hotel & Café Mathildedal

050 354 2487
www.mathildedal.fi
Hotelli, kahvila, kokouskeskus,
kulttuuri- ja luonto-ohjelmapalvelut

26. Mathildedalin kesäteatteri
044 052 0260
www.teatteriprovinssi.fi

27. Mathildedalin Ruukkitehtaat
www.mathildedal.fi
Hotelli, kahvila, puodit, ravintola,
taide- ja historianäyttelyt,
tapahtumat, kesäteatteri

28. Ruukin Kehräämö ja Puoti

044 372 1813
www.ruukinkehraamo.fi
Alpakkaneuleiden ja -lankojen
erikoismyymälä, life style myymälä,
erikoiskehräämöpalvelut

29. Ruukin kutomo

044 060 7691
www.mathildedal.fi/shops
Huiveja ja shaaleja alpakkavillasta.
Pellavapyyhkeitä, räsymattoja jne.

30. Antiikkiliike Huldan Puoti
0400 561 358
www.mathildedal.fi/shops

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

21. Teijo Ski Resort, Teijo
Action Park, Teijo Hiking &
Bike, Meri-Teijo Bike Park

32. Mathildedalin Meriuimapaikka
33. B&B Sypressi

040 718 7486
www.sypressi.fi
Kotimajoitus, catering

34. Mathildedalin Kyläpanimo

www.kylapanimo.fi
Käsityöläisoluita. Voit tutustua olutvalikoimaan ja ostaa Kyläoluita
viereisestä Kyläpuodista.

35. Matildankartano

050 302 6680
www.matildankartano.fi
Juurileipomo, ravintola ja

Särkisalo &
meri

Ravintola Teijon Arkki

02 736 3955
www.meriteijogolf.com
Golfkenttä, ravintola, kokouspalvelut

Järvi-Salo &
lande

6.

044 981 9993
www.villaseaview.fi

20. Meri-Teijo Golf

040 754 5177
www.secondchance.fi
Kotimaiset naisten- ja lastenvaatteet
sekä asusteet.

myymälä.
36. Kyläravintola &
Kyläpaahtimo Terho

02 736 3801 / 050 3458500
www.ravintolaterho.fi

Torit &
tapahtumat

5.

Ruukin hautausmaa
Villa Seaview

040 583 1253
www.teijonkammari.fi
Majoituspalvelut

31. Second Chance

37. Kaarnalaiva

040 735 0768
fi.kaarnalaiva.net

38. Matilda-VIP mökkikylä

045 126 5464
www.matilda-vip.ru
Matilda-VIP mökkikylä, mökkimajoitusta, kalastusmahdollisuus

39. Matilda-Talo

044 241 3435
www.matilda-talo.fi
Juhla- ja tapahtumatalo, tanssilava

40. PetriS Chocolate & B&B

040 685 5111
www.petris.fi
Kahvila, suklaapuoti, majoitus.

41. Kylätalo Punaportti

Syö & nuku

3.
4.

19. Teijon Kammari

Vanhoja tavaroita, hurmaavia
astioita, entisöityjä huonekaluja

Näe & koe

040 526 9082
www.ruukkikyla.fi
040 522 6325
www.extremefun.org
Melontapalvelut,
luontoelämysohjelmapalvelut

Sahajärvi / Totin luontopolku
0206 39 4700
www.luontoon.fi

Lapsille &
perheille

Kirjakkalan Ruukkikylä /
Extreme Fun

18. Metsähallitus

Punaportintie 163
050 505 1573

www.teijo.fi/kylatalo
42. Teijon Luontotalo

010 292 4032
www.naturaviva.fi/fi/
teijonkansallispuisto
Melonta, suppailu, fatbike-pyöräily,
kämppämajoitus, matkailuvaunualue, kahvila ja sauna

Shoppaile &
sisusta

2.

050 370 6342 / 050 370 6334
Virkistyskalastusta

43. Mathildedalin Keskuspuisto

044 231 2241
Kenttävaraukset ja lisätietoa: www.
mathildedalinkeskuspuisto.fi
Mathildedalin Keskuspuiston uudet
adventure golf-, padel- ja
tenniskentät avautuvat kesällä.
Puiston palvelurakennuksesta saa
myös virvokkeita, jäätelöä ja
pikkusuolaista.
VisitSalo.fi
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Juhli &
kokousta

Lohenrengas

Asu &
viihdy

1.

Kartanot
&
retket

Vieraile ajassa taaksepäin – tutustu aateliskartanoihin,
ruukkeihin ja museoihin.
Opastetuilla retkillä pääset moniin ainutlaatuisiin kohteisiin.

Wiurilan ravintola
Ravintolamme on mutkattoman laadukas ja teemme aivan kaikkemme jotta
maut ja palvelu ovat kaikkea parasta!
Me valmistamme alusta alkaen kaikki annoksemme käyttäen parhaita mahdollisia raaka-aineita, vahvalla lähiruoka painotuksella. Napakalla listallamme on sekä
kala- että liharuokia ja luonnollisesti vaihtoehdot kasvissyöjille ja vegaaneille. Herkuista mainittakoon myös itsetehdyt jäätelöt, ne toimii.

Wiurilan kartano
Armfeltin perheen vuodesta 1787 lähtien omistama Wiurila on yksi Suomen
tärkeimmistä kartanoista ja näyttävimmistä kulttuuriympäristöistä. Wiurila
tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisuuden
vierailijoille, jotka haluavat kokea kartanoelämää, nauttia rennosta ilmapiiristä sekä inspiroitua historiasta, taiteesta, kulttuurielämyksistä ja luonnosta.
Wiurila tarjoaa ruokaa, yöpymisiä, kokouksia, tapahtumia, taidenäyttelyitä ja
golfia kesäaikaan sekä museovierailuja
yksittäisille vierailijoille ja ryhmille.
Wiurilan Kartano
Viurilantie 126, 24910 Halikko
p. 044 555 5458
anneaminoff@wiurilankartano.fi
www.wiurilankartano.fi
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Meillä on kaikkinensa asiantunteva mutta rento ja välitön tunnelma! Ja yksi
upeista jutuistamme on ulkotilamme - voit nauttia raikkaista juomista & keittiömme herkuista myös poikkeuksellisen kauniilla sisäpihallamme. Osittain katettuilla
terasseillamme pilvinenkään keli ei pääse pilaamaan hetkeäsi vieraanamme, Suomen kesä on huomioitu tältäkin osin.
Meillä Wiurilassa juhlatiloja on useita - eri tarpeeseen, tunnelmaan ja ihmismäärään. Ylpeydenaiheemme nro.1 on luonnollisesti Wiurilan mieletön peilisali, juhlatiloistamme isoin ja tyylikkäin. Peilisalissamme järjestämme arvokkaimmat juhlat
sekä merkityksellisimmät yritystilaisuudet. Vieraita peilisaliin mahtuu jopa 200 ja
se on muunneltavissa monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin & teemoihin.
Hyvän meiningin erityisasiantuntijoina olemme unelmiesi tapahtuma-suunnittelijoita. Osaamme luoda tyylikästä ja rauhaisaa tai glamoröösia sekö riehakasta, niin
se vain on. Tunnelma on satojen yksityiskohtien summa, niitä yksityiskohtia me
rakastamme ja niiden eteen olemme valmiita tekemään paljon töitä, meihin voit
luottaa! Tilamme taipuvat parin sadan hengen juhlallisuuksista alle kymmenen
ihmisen kohtaamisiin, kysy niin me kerromme mieluusti lisää.
Wiurilan ravintola
Viurilantie 126, 24910 Halikko
p. 0400 121 900
ravintola@wiurilankartano.fi

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Wiurilan kartanon museot

Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Upeassa C.L. Engelin
suunnittelemassa
talousrakennuksessa sijaitsevat
Wiurilan kartanon kiehtovat koti- ja
hevosvaunumuseot, joissa pääsee
ainutlaatuiselle aikamatkalle
kartanon historiaan sekä
tutustumaan Armfeltien perheen
kartanoelämään.

Syö & nuku

Kotimuseossa on esillä Wiurilassa
käytössä ollutta esineistöä
1800-luvulta lähtien. Näyttelyssä
on pukuja, asusteita, huonekaluja,
astioita, leluja, työvälineitä, kuvia
sekä tietoa kartanossa asuneista
henkilöistä ja suvuista.

Näe & koe

Hevosvaunumuseosta löytyy
seudun kartanoiden ajopelejä aina
1700-luvulta alkaen. Kokoelmassa
on 19 vaunua ja 7 rekeä pienistä
ponirattaista aina suuriin
valjakkovaunuihin.

Lapsille &
perheille

Museossa on myös kartanon vanha
paja ja puuverstas pienoiskoossa.

Shoppaile &
sisusta

Museot ovat avoinna vierailijoille
kesäisin. Sisäänpääsymaksu 6 €/
henkilö.

Juhli &
kokousta

Ryhmille on tarjolla museokierroksia
huhti-lokakuussa. Opastettu
kierros kestää 45 min. Hinta 9 €/
henkilö mikä sisältää opastuksen ja
sisäänpääsyn museoihin. Ryhmäkoko
minimi 10 henkilöä.

Asu &
viihdy

Wiurilan Kartano
Viurilantie 126, 24910 Halikko
p. 044 555 5458
anneaminoff@wiurilankartano.fi
www.wiurilankartano.fi
VisitSalo.fi
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RYHMÄRETKET 2020
Onko suunnitelmissa päiväretki,
useamman päivän vierailu
yöpymisineen tai muun
tapahtuman järjestäminen Salossa?
Meillä on valmiita ehdotuksia niin
pienille kuin suurillekin ryhmille
ja kokoamme mielellämme
yksilöllisen retkiohjelman omien
toiveidesi mukaan. Pyydä ehdotus.

MAASEUDUN MAKUMATKA
Salo on Suomen suurimpia maatalouskuntia ja tunnettu vilja-aittana. Makumatkalla vieraillaan lähituottajien tiloilla, maistellaan paikallisia herkkuja sekä kuullaan
maaseudun tarinoita ja kurkistetaan lähituottajien kulisseihin. Aloitus Mathildedalin
Ruukkitehtailla, jossa tarjolla omaa saaristolaisleipää ja kyläpaahtimo Terhon paahtamaa kahvia. Mathildedalin ruukkikylän historiikki ja vierailu historianäyttelyssä.
Mathildedalin kartanossa leivotaan artesaanileipää juureen. Kyläleipuri kertoo juurileivän valmistuksesta ja kaikki saavat mukaansa tuliaisleivän. Leipomossa myynnissä
kyläpanimon oluita. Lepolan siideritila ja Meritalon hillo- ja mehutila valmistavat
kotimaisista marjoista hilloja, mehuja ja hyytelöitä sekä Lepola Drinks omenasiideriä.
Kirakan kalkkunatilalla kerrotaan tilan vastuullisesta eläinten hoidosta ja kalkkunan
tuotannosta. Tilakäynti Veljesten Kurkut tilalla, jossa viljellään avomaan kurkkuja
ja valmistetaan hapattamalla suolakurkkuja. Lopuksi upea ruokailu Kalliolaakson
linnassa.
Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta
Varaukset

minimi 40 henkilöä
ympäri vuoden
suomi, englanti
6h
79 € / hlö sisältää aamukahvituksen, tuliaisleivän, päivällisen,
maistatukset sekä ohjelman. Erikoisruokavalioista + 2 €/hlö lisä
maksu.
Hotel Mathildedal/Ruukkimatkailu Oy, info@mathildedal.fi,
p. 050 354 2487, www.mathildedal.fi

Retken aikana useita ostosmahdollisuuksia kohteissa kuten Kalliolaakson linnapuoti, Mathildedalin artesaanien puodit alpakkakehräämö, Ruukin kutomo,
kotimaisia vaatteita valmistava Second Chance –myymälä, Kirakan kalkkunatila,
Veljesten kurkut –tila, Meritalon hillot.

WIURILAN KARTANON MUSEOKIERROS
Upeassa C. L. Engelin suunnittelemassa talousrakennuksessa sijaitsevat Wiurilan
koti- ja hevosvaunumuseot. Esillä kartanon esineistöä; pukuja, huonekaluja, astioita, leluja ja työvälineitä sekä seudun kartanoiden upeita ajopelejä aina 1700-luvulta alkaen. Lisäksi esillä kartanon vanha paja sekä puuverstas pienoiskoossa.
Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta
Varaukset

minimi 10 henkilöä
huhti-lokakuu
suomi, ruotsi, englanti
45 min
9 € / hlö, sisältää opastuksen ja sisäänpääsyn museoihin
Wiurilan kartano, p. 044 555 5458, www.wiurilankartano.fi

Wiurilan kartanokierrokseen voit yhdistää käynnin Halikon keskiaikaisessa kivikirkossa ja aatelisten haudoilla.
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

RUUKINPATRUUNOIDEN JÄLJILLÄ - HISTORIAA JA KULTTUURIA
TEIJON RUUKISSA

Varaukset

Torit &
tapahtumat
Syö & nuku

minimi 20 henkilöä
ympäri vuoden
suomi
3h
28 € / hlö kahvin kanssa, 34 € / hlö lounaan kanssa.
Hinta sisältää kahvin sekä makean tai suolaisen leivonnaisen
tai vaihtoehtoisesti buffetlounaan, oppaan palvelut Teijon
kartanossa ja Teijon kirkossa sekä tutustumisen Teijon Masuunin
taidenäyttelyihin.
Teijon Masuuni, myyntii@teijonmasuuni.fi,
p. 0500 476 406, www.teijonmasuuni.fi

Näe & koe

Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta

Järvi-Salo &
lande

Teijon ainutlaatuinen kulttuurihistoriallinen ruukinmiljöö meren äärellä Teijon
kansallispuiston kupeessa vie kävijän aikamatkalle lähes 300 vuoden taakse. 1686
perustetun Teijon ruukin kierroksella tutustutaan Suomen kauneimpana rokokookartanona pidettyyn Teijon kartanoon, Teijon kirkkoon - Suomen pienimpään
kivikirkkoon - sekä vieraillaan Teijon Masuunin taidenäyttelyissä ja käsityöläispuodeissa. Teijon Masuunilla ollaan suomalaisen teollisuuden syntyjuurilla: vanhan
ruukkialueen maamerkki kätkee sisälleen ruukkiajan vaikuttavana muistomerkkinä säilytetyn punatiilisen masuunin vuodelta 1801. Kierroksen kruunaa herkutteluhetki Teijon Masuunin kahvilassa tai buffetlounas Ravintola Teijon Arkissa.

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Mahdollisuus omatoimiseen kiertelyyn ruukkimiljöössä tai ostoksiin Teijon
Masuunin puodeissa: mm. taide- ja käsityöputiikki, PellavaAkan mekkomyymälä,
alpakkatuotteiden erikoisliike Helmivene. Vierailun arvoinen paikka on esim.
ruukin vanha hautausmaa, jossa hautakappeli ja Bremer-suvun haudat.

VisitSalo.fi

29

SUKLAATA JA MERTA – MATHILDEDAL KUTSUU NAUTINTOON
Mathildedalin ruukkikylä on pittoreski ruukkikylä Teijon kansallispuiston kainalossa meren rannalla, jossa historia ja kulttuuri on vahvasti läsnä. Kyläidylli koostuu
kädentaitajien putiikeista, pienistä kahviloista ja ravintoloista sekä majoituspaikoista, jotka täydentävät toinen toisiaan. Saavu omalla kuljetuksella. Viehättävä
PetriS Chocolate sijaitsee vanhassa kyläkoulussa aivan Matildanjärven tuntumassa. Suklaamaistelulautanen johdattelee käsin valmistettujen suklaaherkkujen
maailmaan. Jatka kävellen (1 km) tai omalla kuljetuksella kylän läpi Suomen
pisintä tammikujaa pitkin kohti merenrantaa. Omatoiminen kylään tutustuminen,
jonka kruunaa buffetlounas meren ääressä Mathildan Marinassa.
Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta

Varaukset:

minimi 20 henkilöä
ympäri vuoden
suomi, englanti
2,5 h
24 € / hlö viikonloppuisin 36 €/hlö sisältää suklaamaistelulautasen
ja kahvin sekä buffetlounaan (la–su saaristolaisbrunssi).
Mathildedalin kylään tutustuminen omatoimisesti.
Mathildan Marina, info@mathildanmarina.fi, p. 02 2502 432,
www.mathildanmarina.fi

Lisämaksusta opastettu historiallinen kierros Mathildedalin ruukissa, opastettu
tutustumiskierros Mathildedalin alpakkakehräämöön, opastettu
kartano- ja kirkkokierros Teijon ruukkikylässä.

EMÄNTÄÄ ETSIMÄSSÄ
Tervetuloa ikäystävälliselle aikamatkalle Perniönjoen kulttuurimaisemiin. Alue
on tunnettu kartanoista ja rikkaasta esihistoriasta. Retkellä seurataan mystisen
Perniön Yliskylän emännän tarinaa sekä jäljitetään Suomen vanhinta muinaispukua kantavan pienoisnuken syntyä aidossa ympäristössä. Aluksi nostetaan
malja etsinnälle Lehmirannan lomakeskuksessa. Muina vierailukohteina Yliskylän
punainen puukirkko ja idyllinen Galleria Levola, jossa maukkaat retkikahvit sekä
näyttelykaudella tutustuminen näyttelyyn.
Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta
Varaukset

minimi 12 henkilöä
ympäri vuoden
suomi
3 tuntia
26 € / hlö sisältää opastuksen, alkumaljan, sisäänpääsyt
ja päiväkahvit.
Lehmirannan lomakeskus, lehmiranta@elakeliitto.fi,
p. 040 727 5377, www.lehmiranta.fi

Ohjelmaan voi yhdistää ruokailun Lehmirannan noutopöydästä, kylpylävierailun
tai yöpymisen koko ryhmälle. Kahvila Amandassa ostosmahdollisuus.
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

SAARISTOKIERROS SÄRKISALOSSA

Varaukset

minimi 20 henkilöä
touko - syyskuu 2020
suomi, ruotsi
4h
38 € / hlö sisältää keittolounaan, kahvin ja kahvileivän sekä
opastuksen
info@karlforsstrom.fi, p. 040 828 3721

Torit &
tapahtumat

Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta

Järvi-Salo &
lande

Meren ympäröimä Särkisalo tarjoaa saaristomaisemia, kylämiljöitä sekä tarinoita laivanvarustuksesta, höyrylaivoista ja kaivostoiminnasta. Kiertoajelun aikana
tutustut oppaan johdolla idylliseen saaristolaistyyliseen puukirkkoon. Käyt myös
historiallisen kalkkikaivoksen rannassa olevassa satamassa sekä matkustat lyhyen
lossimatkan Petun saarelle, jossa tutustut tunnelmalliseen Petun saaristokartanoon, kauden näyttelyyn sekä Helena Sundbergin taiteeseen.

Syö & nuku

Petun kartanon puodissa sinulla on mahdollisuus ostaa luomuvihanneksia, paikallisia tuotteita ja taidetta.

ARTESAANIKIERROS MATHILDEDALISSA

Lapsille &
perheille
Juhli &
kokousta

Varaukset

minimi 20, maksimi 35 henkilöä
maalis-joulukuu 2020
suomi, ruotsi, englanti
4h
64 € / henkilö sisältää brunssilautasen kahvin kera, 		
suklaamaistiaisen ja kahvin, juureen leivotun tuliaisleivän, olut-,
siideri- tai erikoiskahvimaistiaisen. Ostosmahdollisuuksia.
Ruukkimatkailu Oy, p. 050 354 2487, info@mathildedal.fi,
www.mathildedal.fi

Shoppaile &
sisusta

Ryhmäkoko
Ajankohta
Kielet
Kesto
Hinta

Näe & koe

Tutustu Mathildedalin ruukkikylään punamultataloineen, kartanomiljöineen
ja vanhoine tehdasrakennuksineen upean luonnon ja meren äärellä. Alkuun
kuulemme Mathildedalin ruukkihistoriikin ja nautimme lähituottajien tuotteista kootun brunssilautasen ja kahvin. Maistelemme käsintehtyä suklaata PetriS
Chocolate -suklaatalossa, Kyläpanimon olutta tai paikallista siideriä tai Kyläpaahtimon kahvia. Vierailemme Matildankartanossa kyläleipurin luona sekä Kyläravintola Terhossa. Tutustumme alpakkakehräämön toimintaan ja Mathildedalin
sympaattisiin alpakoihin.

Asu &
viihdy

Tarkista retkien tarkemmat ohjelmat ja tarkennukset
www.visitsalo.fi/ryhmäretket tai yritysten omilta sivuilta.
VisitSalo.fi
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Salon Oppaat kutsuvat opastetuille retkille
Varaukset ja räätälöinnit
Salon Oppaat ry / Salo ja Kemiönsaari
p. 044 331 2044
saloguides@gmail.com
www.salonoppaatkemionsaari.fi
Paikallisoppailla on runsaasti tietoa alueen nykypäivästä, historiasta
ja nähtävyyksistä sekä monta kiinnostavaa tarinaa kerrottavana.
Asiantuntevat ja kielitaitoiset oppaat ovat Suomen Opasliiton
auktorisoimia matkailuoppaita.
Saloguides
Ota opas - näet enemmän!

RYHMÄRETKET 2020
TEIJON ALUEEN RUUKKIKYLÄT
Halikon lahden itärannalla sijaitsee kolme viehättävää ruukkikylää. Reittimme
kulkee Kirjakkalan kautta Teijolle. Suomen pienin kivirakenteinen kirkko avaa
ovensa matkailijoille ja alueen pikkupuodit tarjoavat laadukkaita käsitöitä. Teijon
jälkeen saavumme Mathildedahliin, artesaaniyritysten omaan ruukkikylään. Tältä retkeltä löytyy erilaisia ruokapaikkoja sekä monta mukavaa kahvilaa, suussa
sulavine herkkuineen. Hinta 38 € / hlö vähintään 25 hlöä.
SAARISTON SALAISUUKSIA
Retken aikana liikutaan kalavesistään tunnetun Särkisalon idyllisen kyläyhteisön
ja upean luonnon merellisissä maisemissa. Mantereelta siirrytään Särkisalon saareen ja tutustutaan pieneen saaristolaiskirkkoon. Niksaaren kautta ajetaan pengertietä pitkin Ulkoluodolle ja siirrytään lossilla Petun saareen, jossa on monipuolinen luonto. Tutustutaan Petun kartanoon ja nautitaan keittolounas/kahvit.
Paluumatkalla käymme uusitussa Förbyn pienvenesatamassa ja kuullaan historiallisen mutta edelleen toimivan kalkkikaivoksen tarina.
Hinta 38 € / hlö vähintään 25 hlöä.
PRESIDENTILLINEN PIKKUKAUPUNKI
Kaupunkiajelulla tutustutaan Tasavallan Presidentti Sauli Niinistön synnyinkaupunkiin. Kierroksella kuullaan, miten Niinistön perheen neljännestä lapsesta tuli
varatuomari, perheenisä ja kansanedustaja, eurooppalainen talousvaikuttaja,
eduskunnan puhemies ja Suomen Tasavallan 12. presidentti. Salokierroksella
nähdään kohteita, joita Niinistö itsekin mielellään esittelisi. Kierroksen varrelta
löytyy montakin sopivaa kahvipaikkaa.
Hinta 10 € / hlö vähintään 25 hlöä
Oikeudet muutoksiin pidätetään. Retkihinnat sisältävät opastuksen suomeksi tai
ruotsiksi. Retket toteutetaan ryhmän omalla linja-autolla.
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Lähtöpaikka Halikonlahden lintupolun parkkipaikka Satamakadulla
ennen Vuohensaaren siltaa. Lähtö klo 18.

4.7.

Merelle päin joen vartta pitkin

18.7.

Heinäkuinen kävely Halikossa

1.8.

Kisko kylänraitti

15.8.

Salon hautausmaa

Lähtö Kaupungintalon etuovi, Tehdaskatu 2, Salo

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Esteettömästi Halikonlahdelle

PL 123, 24101 Salo
p. 0400 333 0007
040 543 3413
info@salontilausmatkat.fi
www.salontilausmatkat.fi

Syö & nuku

Armfeltin patsas, Sähkökuja, Halikko
Kiskon kirkko, Kirkonkyläntie 31, Kisko
Haukkalankatu 2, Salo

Näe & koe

17.6.

Mukavasti 16-, 19-, 22-, 29-, 51- ja
59-paikkaisilla tilausbusseilla.
Busseja myös inva- ja paarivarustein.
Katso myös nettisivultamme
monipuolinen bussimatkatarjonta.

Järvi-Salo &
lande

Opastetuilla kävelykierroksilla tutustutaan mielenkiintoisiin kohteisiin ja kuullaan tarinoita matkan varrelta.
Lähdöt klo 11, kesto noin 2 t 15 min, lähtöpaikat mainittu kunkin retken
yhteydessä. Opastuskielenä on suomi. Joka retkeen sisältyy kahvit.

Salon Tilausmatkat Oy

Torit &
tapahtumat

LAUANTAIKÄVELYT 2020

Lapsille &
perheille

Lähtö klo 11, paitsi Halikonlahden lintutorni Timalille klo 18.
Kävelyn kesto n. 2-2,5 h, hinta 10 € sisältää kahvitarjoilun.
Hinta
10 € / aik. lapset 4–12 v. 5 €
Tiedustelut
Salon Oppaat ry, p. 044 331 2044
https://www.facebook.com/Saloguides/

Shoppaile &
sisusta

Salon Matkatoimisto Oy
on perinteinen täyden palvelun
matkatoimisto, meiltä saat lentoja laivaliput, hotellit, viisumit,
loma-, liike- ja ryhmämatkat.

Juhli &
kokousta

Kerro meille matkatoiveesi
ja me toteutamme!

VisitSalo.fi

Asu &
viihdy

Turuntie 6,
käyntiosoite Asemakatu 8,
24100 Salo
p. 02 731 6316
info@salonmatkatoimisto.fi
www.salonmatkatoimisto.fi
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PAIKALLISET
SUOSITTELEE SALOSTA
Tuttujen suosituksilla on suuri
painoarvo ja siksi kokosimme
listan paikallisten suosimista
paikoista Salossa. Toivottavasti
inspiroidut näistä kohteista niin
paljon kuin mekin!
Tervetuloa Salo-seikkailuun!

Upeimmat luontoreitit eri vuodenaikoina
• Keväällä Vaisakon luonnonsuojelualue www.luontoon.fi/vaisakko
• Kesällä Salo-Lehmijärvi-Teijon kansallispuisto/Kirjakkalan ruukkikylä –retkeilyreitti www.salo.fi/retkeilykohteet
• Syksyllä Teijon kansallispuiston Sahajärven kierros ja Sahajärven ylitys pikku
lossilla www.luontoon.fi/teijo/reittikuvaukset#sahajarvi
• Talvella Teijon kansallispuiston eteläosassa sijaitseva Matildanjärven kierros
www.luontoon.fi/teijo/reittikuvaukset#matildanjarvi

Lintubongareiden apajat
• Aneriojärven luontopolku, Suomusjärvi
• Halikonlahden luontopolku ja lintutorni, Salo

Lähiruokaa tarjolla ravintolassa
•
•
•
•

Wiurilan kartanoravintolat, www.wiurilankartano.fi
Matildankartanon leipomoravintola, Mathildedal www.matildankartano.fi
Rikala Bar&Grill, Salo www.raflaamo.fi
Ravintola Kastu, Salo www.ravintolakastu.fi

Jäätelökioskit
• Salon torin jäätelökioskit www.salontori.fi
• Vuorovetten jäätelökioski, Strömman kanava, Salo
• Viettelysten vaunu –jäätelökioski, Mathildedal

Pyöräreitti Salossa
• Rannikkoreitti www.rannikkoreitti.fi Salosta Lehmijärven (13 km) kautta
Teijon ruukkikyliin (n. 18 km) ja Teijon kansallispuistoon (n. 25 km).
Strömman kanavalta (34 km) matka jatkuu Kemiönsaarelle
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Upeimmat tiekirkot Salossa www.tiekirkot.fi

Järvi-Salo &
lande

• Halikon keskiaikainen kivikirkko www.salonseurakunta.fi
• Perniön Pyhän Laurin keskiaikainen kirkko www.salonseurakunta.fi
• Suomen pienin kivikirkko - Teijon kivikirkko www.salonseurakunta.fi

Merinäköalaterassit

Torit &
tapahtumat

• Cafe Vuohensaari, Salo www.vuohensaari.fi
• Cafe Vinssi, Särkisalo www.cafevinssi.fi
• Mathildan Marinan kesäterassi, Mathildedal www.mathildanmarina.fi

Kesäkahvilat, jossa myynnissä oman tilan tuotteita

Syö & nuku

• Kosken kartanon kesäkahvila ja tilan lihakauppa,
Koski as http://koskis.fi/kahvila-lihakauppa/
• Petun kartano ja luomutilapuoti, Pettu Särkisalo www.petunkartano.fi

Tuliaiskaupat, joiden laajasta valikoimasta löytyy taatusti
mieleistä ostettavaa

Näe & koe

• Design Hill, Halikko www.designhill.fi
• Muurla Design, www.muurla.com
• Café Mathildedal, www.mathildedal.fi

Minigolfradat

Lapsille &
perheille

• Vuohensaari, Salo www.vuohensaari.fi
• Salo Golf, Salo www.salogolf.fi/salo-golf-minigolf
• Mathildedalin Keskuspuisto www.mathildedalinkeskuspuisto.fi

Landemestat:

Shoppaile &
sisusta

• Kosken kartanon tilavierailut, www.koskis.fi
• Jusalan tila, Suomusjärvi www.landelle.fi
• Leipyölin tila, Perniö www.leipyoli.com

Leipomoita:

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

• Kuiron leipomo, Salo www.kuironleipomo.fi
• Mathildedalin Kyläleipuri, Mathildedal www.matildankartano.fi

VisitSalo.fi
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Särkisalo
&
meri

Särkisalo on kaunis saaristopitäjä eteläisessä Salossa. Menneinä
vuosisatoina täällä on eletty kalastuksella ja merenkululla,
myös kalkkikaivos on tuonut vaurautta alueelle. Ainutlaatuinen
merellinen luonto, kalaisat vedet ja Särkisalon monipuoliset
palvelut houkuttelevat nykypäivänkin ihmisiä viihtymään seudulla.
Särkisalo tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon
ja täältä löytyy palveluja myös yrityksille. Pitäjässä on tarjolla
eri tasoista mökkimajoitusta ympäri vuoden, kahviloita ja
ruokapaikkoja moneen makuun, uniikkeja juhlatiloja ja toimivia
kokouspalveluja, kauppa, satamapalveluita sekä veneen ja
polkupyörien vuokrausta. Särkisalosta löydät luontoelämysten
lisäksi monenlaisia tapahtumia, kalastusmahdollisuuksia ja
kulttuuria kaikenikäisille.
Tervetuloa viihtymään meren verran parempaan Särkisaloon!
Villa Nennebo
Nennebo sijaitsee Turunmaan itäisessä saaristossa Särkisalon Petun saaressa.
Nennebossa on kaksi huvilaa, päärakennus Villa Nennebo ja vierastalo/mökki
Lilla Nennebo. Petun saari on tunnettu vehreydestään ja sekä puhtaista että
kalaisista vesistään. Villa Nennebo tarjoaa mahdollisuuden aistia vanhaa
saaristolaistunnelmaa ja nauttia huikaisevan kauniista merimaisemasta
omalta terassilta sekä molempien talojen olohuoneiden ikkunoista.
Koe vanhan ajan tunnelmaa perinteisessä saunassa ja pulahda uimaan
puhtaaseen Itämereen omasta rannasta. Petussa ei ole sinileväongelmaa.
Nennebon rannassa on 1,5 metrinen syväys venettä varten ja venevajaan
pääsee sisälle isommallakin aluksella, venevajassa on tilaa kahdelle veneelle.
Tilalla on vuodepaikkoja 14+2-4 varavuodetta.
Eteläkärjentie 461, 25640 Förby
eero.kitinoja@fimnet.fi, www.villanennebo.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Tiiranta

Kartanot &
retket

Särkisalon keskustassa aivan venesataman äärellä sijaitseva Tiiranta
on hyvän tuulen kahvila-ravintola
(A-oikeudet) sekä monipuolinen
kyläkauppa. Elintarvikkeiden, kahvin
ja ruoan lisäksi muita palveluja ovat
mm. asiamiesposti, veikkaus, pitopalvelu ja venevuokraus. Lisäksi tiloista
löytyy myös suihku ja pesukone.

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kaupan valikoimissa etenkin kesäaikaan myös lähitilojen tuotteita. Voit
halutessasi tilata ruokakassin suoraan
kotiisi. Toimitusalue on Särkisalo-Förby-Niksaari-Ulkoluoto.

Torit &
tapahtumat

Ravintolan ruokalista tarjoaa sesongeittain vaihtuvia annoksia, joiden
valmistuksessa pyritään käyttämään
mahdollisimman paljon lähistöllä
tuotettuja raaka-aineita.
Tarjoilla lounasta ma-pe klo 11-14.

Näe & koe

Syö & nuku

Tiiranta hallinnoi Salon kaupungin omistamaa Niksaaren saunaa.
Saunan voi myös vuokrata yksityiskäyttöön. Meiltä saa myös varauksen
yhteydessä tilattua saunalle ruoka- ja
juomatarjoilut.

Lapsille &
perheille

Tiirannassa järjestetään tapahtumia
ympäri vuoden. Ohjelmailtoina mm.
karaokea, tietovisoja ja trubaduureja.

Shoppaile &
sisusta

Rannassa on Tiirannan vierasvenelaituri. Veneiden kausipaikat hoitaa:
www.merihuolto.fi
p. 02 732 3307
Tervetuloa viihtymään!

Juhli &
kokousta

Tiiranta Oy
Tiirantie 1
25630 Särkisalo
p. 02 732 4563

Asu &
viihdy

info@tiiranta.fi
www.tiiranta.fi

VisitSalo.fi
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Saaristoravintola Nixor

Ylöstalon merenrantamökit

Rento hyvän tuulen terassiravintola meren äärellä saaristossa.
Särkisalon Niksaaressa sijaitsevalla tunnelmallisella hirsimökillä on vuosikymmenien historia pienimuotoisena kioski-kahvilana. Parin viime vuoden aikana
on tiloja laajennettu ja kehitetty viihtyisäksi kesäravintola- ja illanviettopaikaksi. Sijainti pienessä saaressa sillan kupeessa on paras mahdollinen: katsot mihin tahansa terassilta, on vastassa kaunis saaristomaisema ja liplattava meri.
Kesälauantaisin Nixorissa vietetään tunnelmallisia iltoja livemusiikin tahdittamana. Nixorissa on A-oikeudet ja keittiö tarjoaa mm. herkullisia salaatteja,
tuhteja hampurilaisia ja tulisia wingsejä.

Särkisalon saaressa ovat oiva
lomakohde perheille kesäaikaan.
Merenrantamökit sopivat sijainniltaan loistavasti myös kalastuksen
harrastajille. Ylöstalon merikelpoisilla
vuokraveneillä liikut kätevästi alueen
kalavesillä.

Niksaarentie 340
25640 Förby
p. 044 551 5555

Förby Marina

Café Vinssi

N60°05,7'/E22°51,8'

N60°5’47.04”N/E22°51’54”

Förby Marina on suojaisa satama
monen kokoisille veneille. Sataman
palveluita ovat kausipaikat, vierasvenelaituri, polttoaineautomaatti
veneluiska, kahvila, wc, uimapaikka,
vesi ja jätehuolto.

Viihtyisä kesäkahvila ja terassi meren
äärellä. Tarjolla itse leivottuja suolaisia ja makeita herkkuja ja erikoiskahveja. Anniskeluoikeudet.

Särkisalontie 1361
25640 Förby
p. 040 828 3721
www.forbymarina.fi

Irmer Stenbergin tie 20
25640 Förby
p.050 516 4434
www.cafevinssi.fi
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Tervetuloa saaristoon!

Norrbyntie 135
25630 Särkisalo
p. 040 564 5676
www.ylostalo.fi

Petun kartanon Kahvila ja
Puoti
Pettu-saaressa sijaitseva kaunis kartanokahvila anniskeluoikeuksin. Tarjolla
keittoa ja leivonnaisia omasta köökistä.
Puodissa luomuvihanneksia ja muuta
lähiruokaa ja -juomia. Myös mökkivuokrausta.
Petuntie 396, 25640 Förby
p. 0400 805 243
www.petunkartano.fi
Petun Kartanokahvila ja Puoti

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

Finnholmenintie 80
25640 Förby
p. 050 542 2558
k.westberg@ebaana.net
www.finnholm.net
karitawestberg

lonnviken

Koivula on toistasataa vuotta vanha
iso huvila Särkisalon kauniissa maalaismaisemissa. Talon iästä huolimatta talo on kunnostettu ja varustus on
nykyaikainen. Koivulan pihapiirissä
on erillinen pihasauna.
Länsitalontie 29
25630 Särkisalo
p. 0400 523 516
katri.karimo@smail.fi
www.lansitalo.fi

Näe & koe

Syö & nuku

Finnholm

p. 0400 744312
helena.sundberg@lonnviken.com
www.lonnviken.com

Länsitalo /
Lomahuvila Koivula

Särkisalo &
meri

Saaristoidylli meren rannalla Särkisalon
Petun saaressa, 5 min lossimatka
Varaa loma:
- Villa Lönnviken ja rantasauna 8 hlö
- lomahuoneisto Lilla Lönnviken 4 hlö
- veneitä perämoottorilla
- akvarellimaalauskurssit

Järvi-Salo &
lande

Lönnviken

Strandbo, 6 hlö Vuokramökki omalla
rannalla, laiturilla ja soutuveneellä
Ulkoluodon länsirannalla. Tieyhteys
perille asti. Vuokrataan ympäri vuoden. Tilalla vihannesten suoramyyntiä
kesä-syyskuu.

Torit &
tapahtumat

Finnholm

Naturalbornfishers.com

Kala-ToVi

Tervetuloa kalastamaan! Saariston
kauniit maisemat ja kalaisat vedet
kutsuvat Sinua opastetulle kalastusmatkalle. Varaa matkasi nyt ja lähde
kokemaan unohtumaton kalastusseikkailu. Kireitä siimoja!

Ikimuistoisia kalareissuja
Saaristomerellä kaikkina neljänä
vuodenaikana.

Juhli &
kokousta

Kielitaitoinen, kolminkertainen
kalastuksen maailmanennätyksen
haltija vie Sinutkin unelmakalojen
luo.
p. 040 579 0179
info@kalatovi.fi
www.kalatovi.fi

Asu &
viihdy

p. 044 512 9949
Pasi.naturalbornfishers@gmail.com
naturalbornfishers.com

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

#VisitSalo
#VisitSärkisalo

VisitSalo.fi
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Förby Marina
www.forbymarina.fi
p. 040 828 3721

➐

Armonlaakson kalastajakylä
www.armonlaakso.net
p. 0400 535 292

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

➏

Mathildedal

Särkisalo &
meri

Café Vinssi
www.cafevinssi.fi
p. 050 516 4434

Järvi-Salo &
lande

➎

552

543
Förby

Saaristoravintola Nixor
www.ylostalo.fi/nixor
p. 044 551 5555

➒

Finnholm
www.finnholm.net
p. 050 542 2558

➓

Lönnviken
www.lonnviken.com
p. 0400 744 312

Tiesitkö että Salo sijaitsee aivan Saaristomeren
portilla ja että Saloon voi
Bromarv
saapua veneelläkin? Olemme koonneet listan satamapalveluista eri puolilla Saloa. Suuntaa seuraava meriretkesi merelliseen Saloon!

⓫

Nennebo
www.villanennebo.fi
p. 0400 412 610

60°05,7', 22°51,8'
543 – Förby, Särkisalo

⓬

Petun kartanon kahvila ja puoti
www.petunkartano.fi
p. 0400 805 243

⓭

Villa Solhaga
www.villasolhaga.fi

Katiskanmäki
mökkivuokraus B&B
www.katiskanmaki.fi
p. 050 517 7759
Kala-ToVi
www.kalatovi.fi
p. 040 579 0179
Naturalbornfishers.com
p. 044 512 9949
Melontapalvelut Extreme Fun
www.extremefun.org
p. 040 522 6325

Torit &
tapahtumat

➑

Tenala
Tenhola

60°21,7', 23°04,1'
558 – Vuohensaari, Salo

www.vuohensaari.fi
www.forbymarina.fi
Vieraslaituri päiväkävijöille ja yöpyville
Vieraslaituri päiväkävijöille ja
veneilijöille. Venepaikkoja sesongiksi,
yöpyville veneilijöille. Venepaikkoja
veneidenlaskupaikka 1 km.
sesongiksi. Veneidenlaskupaikka.
Jätehuolto, WC, vesi, sähkö, sauna.
Polttoaineautomaatti 24 h, septitanHanko
Leirintäalue, kahvila, B&B, kesäteatkin imutyhjennys, jätehuolto, WC,Hangö
teri, minigolf, luontopolku sekä Salon
vesi, sähkö, uimapaikka.
keskustan palvelut 5 km.
Kesäkahvila Vinssi
60°13,3', 22°54,1'
552 - Mathildedal Marina,
Mathildedal
www.mathildanmarina.fi/
vierasvenesatama
Vieraslaituri päiväkävijöille ja
yöpyville veneilijöille. Venepaikkoja
sesongiksi. Veneidenlaskupaikka.
Polttoaineautomaatti 24 h, septitankin imutyhjennys, jätehuolto, WC,
suihku, sauna, vesi, sähkö.
Ravintola/terassi, hotelli, pyörävuokraus, ulkokuntoilualue sekä Mathildedalin ruukkikylän palvelut 100 m.

60°23,3', 23°07,7'
561 – Salon keskusta
Salonjoessa torin kohdalla venepaikkoja päiväkävijöille. Veneidenlaskupaikka 1 km. Salon keskustan ja Salon
torin palvelut kivenheiton päässä.
60°19,1', 22°56,7'
564 – Kokkila, Halikko
Vieraslaituri päiväkävijöille. Venepaikkoja sesongiksi. Veneidenlaskupaikka.
Lossi. Jätehuolto, vesi, WC, suihku ja
sauna uimarannassa.
Kesäkahvila/terassi.

Veneenlaskulupaikkoja myös Halikon Vartsalassa Kaninkolantien päässä,
Teijon kylän venelaiturin vieressä, Särkisalossa Algrundetin saaressa ja Finbyn
satamassa.
VisitSalo.fi
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Syö & nuku

Ylöstalon mökit & Villa Meri
www.ylostalo.fi
p. 040 564 5676

Näe & koe

➍

564

Kokkila

Lapsille &
perheille

Länsitalon Koivula
www.lansitalo.fi
p. 0400 523 516

Vuohensaari

558

Shoppaile &
sisusta

➌

Salon keskusta

Juhli &
kokousta

Ravintola Tiiranta
www.tiiranta.fi
p. 02 732 4563

561

Asu &
viihdy

➋

Särkisalon pienvensatama
www.merihuolto.fi
p. 02 732 3307

Salon satamat

➊

Järvi-Salo
&
lande

Järvi-Salo on nostalgista landea tunnin matkan päässä Helsingistä
ja Turusta. Lomalaiselle on tarjolla aitoja lande-elämyksiä. Luonto
ja maaseutu koukuttavat yhä useamman kesäasukkaan ja
vierailijan jäämään pysyväksi kyläläiseksi.
Järvi-Saloon on helppo tulla ja täältä on helppo pendelöidä
pääkaupunkiseudulle.
Tunti Helsingistä, tunti Turusta!

Taukopaikka Lahnajärvi,
avaamme 1.6.2020
Vuoden 1952 olympialaisia varten
valmistunut tarunhohtoinen
Taukopaikka Lahnajärvi on Suomen
ensimmäinen autoilijoille rakennettu
taukopaikka E18 tien varrella.
Alle tunti Helsingistä ja Turusta.
Täysin uudistunut taukopaikka
kauniilla paikalla järven rannassa.
Tarjoamme kahviotuotteiden lisäksi
lounasta ja ala carte -annoksia.
Hyvää ruokaa, tilapuoti, uimaranta,
kokoustilat ja majoitusta.
Taukopaikka Lahnajärvi
Helsingintie 3276
25420 Lahnajärvi
p. 040 844 9020
toimisto@visitlahnajarvi.fi
www.visitlahnajarvi.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Lomalaperla.com

Järvi-Salo &
lande

Laadukkaita vuokrahuviloita paljuilla tai porealtaalla tunnin etäisyydellä Helsingistä tai Turusta Laperlan kylässä.
Huvilamme ovat hyvin varusteltuja, näin saapuminen lomailemaan ei edellytä suuria valmisteluita.
Toimimme ympäri vuoden ja paljut ja porealtaat ovat aina käytettävissä.
Huvilat sijaitsevat omassa rauhassa, mutta toisistaan kävelyetäisyydellä. Tämä mahdollistaa isommankin ryhmän
yhdessäolon alueella.
Arvostamme asiakkaidemme aikaa ja valmistelemme tilat ja paljut valmiiksi saapumiseenne.
Facebook ja verkkosivuiltamme saat lisää tietoa ja kuvia huviloista sekä lähistön tapahtumista.

Juhlatila Riihipesä

Kitulan kulttuuripysäkki

Kivan tunnelman, hyvän palvelun ja herkullisen ruoan juhla- ja
tapahtumapaikka erinomaisten kulkuyhteyksien varrella Suomusjärvellä.
Juhlatila Riihipesästä saat toiveittesi mukaan suunnitellut näyttävät kakut ja
tarjoilut myös kotiin ja kesämökille kuljetettuina.
Keittiössämme valmistuvat herkut niin perinteiseen pitopöytään kuin
villimpiinkin bileisiin. Syömään mahtuu mukavasti 80 henkilöä,
tiiviimmin sata ja cocktailtilaisuuteen 120.
Kesäisin lisätilaa tarjoaa viihtyisä parveketerassi.

Elävää musiikkia, minifestareita
ja muita mukavia tapahtumia
viihtyisässä Riihipesässä.

Juhli &
kokousta

Katso tuleva ohjelmisto Kitulan
kulttuuripysäkin Facebook-sivulta.
Kitulantie 11,
25410 Suomusjärvi
p. 044 569 3035
info@kulttuuripysakki.fi
www.kulttuuripysakki.fi

VisitSalo.fi

Asu &
viihdy

Kitulantie 11, 25410 Suomusjärvi
p. 044 971 5187
niina.malkia@siivila.fi
www.riihipesa.fi

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Laperla Oy
Kantolantie 18, 25410 Suomusjärvi
p. 040 559 8685
riku.vihervaara@laperla.fi
www.laperla.fi
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SoundByNature Oy ja
Studio Sanni Orasmaa
Luonnon ja äänenkäytön yhdistäviä
hyvän olon hetkiä ja retkiä.
Laulutunteja ja äänikävelyitä.
Ohjaaja Sanni Orasmaa (MA) tuo
luonnon lähelle 20 vuoden kokemuksella luontolähtöisestä äänen ja
musiikin valmennuksesta.
Tervetuloa Luontolaulu-pajaan
Suomusjärven muinaisiin kulttuurimaisemiin tai varaa retki itsellesi tai
ryhmällesi haluamaasi luontokohteeseen Salon alueelle.
Ohjelmamme sopivat sekä omaksi
iloksi että työhyvinvoinnin tueksi.
Meillä myös majoittumismahdollisuus.
Lisätiedot ja varaukset:
www.soundbynature.com
p. 044-513 8321
info@soundbynature.com

Lapset Landelle
Elä hetki maalaisiksi, tule landelle…
….täällä on lehmiä
….näet miten porkkanat kasvaa
….saat juosta pellolla
….sotkea kädet multaan
….syödä maalaisherkkuja
www.landelle.fi
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Isotalo Farm
Elävä maatila puhtaan Enäjärven
rannalla. Huoneistoissa kaikki
mukavuudet. Luontoa, Ylämaan
karjaa, alpakkoja, laama ja hevosia.
Puulämmitteinen sauna, grillikatos,
veneitä, kalastusta.
Karjalohjantie 914
25410 Suomusjärvi
041 444 7682
isotalofarm@gmail.com
www.facebook.com

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Louhelassa voi kokea aitoa maalaiskylän rauhaa ja elämää hoidettujen
perinnemaisemien ja -rakennusten
ympäröimänä.
Pihapiirissä on kaksi kunnostettua
maalaistaloa mukavuuksilla, jolloin
majoitustilaa 6:lle + 5 lisävuoteilla.

Kalkkilantie 5
25110 Salo
044 027 5644
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
www.topuli.fi

Kurkelantie 437, 25460 Kisko
p.0440 828 682
iiro.teuri@koivusilta.fi
www.koivusilta.fi

Ylihyvää Ylivesältä!
Maukasta ja laadukasta
pihvikarjanlihaa suoraan tilalta.
Vilikkalantie 1410
25110 Kruusila
p. 044 538 6205
ylivesa@ylivesa.fi
www.ylivesa.fi

Majatalo tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet monenlaisille tapahtumille.
Voit vuokrata talon tapahtumaasi
varten olipa se sitten työpaikan virkistäytymispäivä, pyöreiden vuosien
juhlapaikka, perheleiri tai järjestämäsi Polun varrella on sekä lintutorni että
kurssi.
muinaistekniikoilla rakennettu lintujentarkkailukatos. Polku koostuu kahKalkkilantie 74
desta osasta: Aneriojärven rannassa
25110 Kruusila
sijaitseva n. 1,2 km pituinen, jalkaisin
p. 050 362 3710
kuljettava luontopolku sekä lähiseuinfo@ystavyydenmajatalo.fi
dun viljelymaiden halki kulkeva n. 7
ystavyydenmajatalo.fi
km mittainen pyöräilyreitti.
VisitSalo.fi
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Juhli &
kokousta

Ylivesän luomutila

Aneriojärven luonto- ja
kulttuuripolku
sijaitsee Suomusjärvellä lähellä Kitulan taajamaa. Luontopolulla kuljetaan
pääosin pitkospuilla, koska alue on
herkästi tulvivaa.

Asu &
viihdy

Ystävyyden Majatalo

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Villa Topulin elämyksellinen maalaismiljöö ja monipuoliset tilat tarjovat
hyvät puitteet erilaisiin tapahtumiin
ja perhejuhliin. Kesällä Villa Topulissa toimii kesäkahvila. Tervetuloa
vieraaksemme!

Järvi-Salo &
lande

Louhela

Torit &
tapahtumat

Villa Topuli

Suomen paras tori - Salon tori on kesäaikaan
erittäin vilkas ja suosittu.

Torit
&
tapahtumat

Tori on kaikkien yhteinen olohuone ja torikahviloissa viihtyvät
kaikenikäiset – niin salolaiset kuin vierailijat. Toripäivien lisäksi
torilla on runsaasti erilaisia tapahtumia, kuten suositut ja
maankuulut kesätorstaiset Salon Iltatorit kesäkuusta elokuun
loppuun. Iltatorit tuovat torille kotimaisia esiintyjiä, torimyyjiä,
lettukahviloita, vanhan tavaran myyjiä sekä lasten ikioman
kirpputorin.
Kesäiset ohjelmalliset sunnuntait tarjoavat elävää musiikkia
10-14 joka sunnuntai. Muita toritapahtumia ovat mm. Kevätja Syysmarkkinat, Vanhat ajoneuvot torilla ja Hyvänmielentori.
Talvisin torin ympyräparkissa luistellaan tunnelmallisessa
valaistuksessa. Tori kehittyy jatkuvasti ja tarjoaa mahdollisuuksia
monille tapahtumille. Tervetuloa mukaan Salon toritunnelmaan ja
tapahtumiin. Torilla tavataan!
www.salontori.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Salossa tapahtuu
Salossa on runsaasti kokemisen arvoisia tapahtumia ja kulttuurielämyksiä
moneen makuun ja kaikenikäisille.

Kartanot &
retket

Salon Iltatorit, monipuolinen kesäteatteritarjonta, tasokkaat konsertit ja näyttelyt sekä teematapahtumat
houkuttelevat kulttuurinnälkäisiä. Menestyvät urheilujoukkueet ja aktiivisten liikuntaseurojen järjestämät
liikuntatapahtumat tasokkaissa puitteissa tarjoavat jännitystä ja elämyksiä urheilun parissa.

Tästä esitteestä löydät makupaloja vuoden 2020 tapahtumista.

Valitse omien makumieltymystesi mukaan tai uskaltaudu kokeilemaan jotain aivan uutta!

Särkisalo &
meri

Katso lisää tapahtumia VisitSalo.fi

TORIPÄIVÄT

Järvi-Salo &
lande

Salon tori on avoinna
tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin klo 7.00 – 14.00.
Kesäaikana 2.5. – 31.8. tori on avoinna
joka arkipäivä klo 7.00 – 15.00.

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Perniön tori on avoinna
maanantaista perjantaihin klo 7 - 20,
lauantaisin klo 7 – 18 ja sunnuntaisin klo 12 – 18.

SUVISALON ILTATORIT
Tarkista elokuun Iltatorit
www.saloniltatori.fi

Wiurilan kesänäyttelyt
Lue lisää s. 74
Salon taidemuseo Veturitalli
Lue lisää s. 69
Teijon Masuunin taidenäyttelyt
www.teijonmasuuni.fi
Lue lisää s. 75

Shoppaile &
sisusta

Kylätapahtumien ajankohdat:
www.salo.fi/kesayhdessa

Juhli &
kokousta

Salohalli on upea urheiluareena
monen lajin harrastamiseen ja
seuraamiseen ja toimii mm.
koripalloseura Vilpas Vikingsien sekä
naisten lentopallon Suomen mestarijoukkueen LP Viestin kotikenttänä.

Kesä yhdessä
– Salossa 2020

Tule ja ihastu Salon kyliin!

Asu &
viihdy

SM-tason palloilusarjoja
Salohallissa

Lapsille &
perheille

Näe & koe

NÄYTTELYT

VisitSalo.fi
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Vuoden 2020 Power Cupia ei järjestetä tulevana kesänä. Turnaus siirtyy
pelattavaksi Salossa 10. - 13.6.2021.

KESÄKUU
4. – 7.6. Siirretty 10. - 13.6.2021
Power Cup
4.-7.6. Siirretty myöhemmäksi
Lasten Laulukaupunki
Iloinen lastenmusiikkifestivaali
12.6.-30.8. Tie, jonka valitsin
Wiurilan kesän kuvataidenäyttely,
Wiurilan kartano
13.-14.6. Peruttu
Teijon Masuunin Antiikkipäivät
19.6. Ei ole yleisötapahtuma
Juhannussalon pystytys
Villa Tallbacka, Särkisalo
19.6.
Juhannusjuhlat Mathildan
Marinassa
27.6.
Ruukkipäivä
Mathildedalin Ruukkitehtailla
27.6. Siirretty 3.7.2021
Kisko Thriatlon

18.7. Peruttu
Satamarannan tanssit
Finbyn satama, Särkisalo

29.8.
Venetsialaiset
Mathildedalin ruukkikylässä

25.7. Siirretty syksyyn
EtnoSalo Festivaali
Monikulttuurinen
musiikkifestivaali

29.8.
Muinaistulien yö 		
Niksaari, Förby

31.7. – 1.8. Peruttu kesältä 2020
Salo Soi –festivaali

ELOKUU
8.-9.8.
Teijon Wanhanajan Markkinat
7. – 9.8. Salo-Volley
Hulvatonta pelimeininkiä
7.-9.8.
Salo Circus Festival
9.8.
Särkisalo päivä
22.8.
Märy-päivä ja Miäletön
Mäkiautokisa Märynummella

HEINÄKUU
4.-10.7. siirretty 3.-9.7.2021
Raatalan Humpparalli
Musiikkia ja tanssia viikon ajan
upeassa miljöössä
9.–12.7.
Salo Horse Show
Salon urheilupuistossa
11.7.
Freestyle motocross show
SebFMXS Fest
Finnholm, Förby
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SaloJazz Live -konserttisarja
www.salojazz.fi

SYYS-LOKAKUU
2.9.
Seniorimessut
3.9.
Taiteiden Yä Salossa
5.9.
Liikunnan Superlauantai
Kokeile eri lajeja ja nauti
Salon Urheilupuistosta
19.9.
Food Trail avotuliruokatapahtuma Teijon kansallispuistossa
19.9.
SM-sprinttikilpailu
Salon Urheilupuisto
25.-26.9.
9th SaloJazz Festival

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

MARRAS-JOULUKUU

Teijon Masuunin käsityöläisten Joulumarkkinat

29.11.

Hyvänmielentori ja Joulukadun avajaiset

4.-6.12.

Rikalanmäen joulumyyjäiset

10.10.
Särkisalon Silakkamarkkinat,
Tiirantori

7.-20.12.

Meritalon museon joulu
Myyjäiset ja kotimuseon näyttely

24.10.
Karnevaaliyö Kuusjoella
Kaikkia aisteja kutkuttava yhteisöllinen taidetapahtuma

19.12.		
Sydäntalvi - Sanni Orasmaan joulukonsertti
		
Suomusjärven kirkko
23.12.		

Torit &
tapahtumat

28.-29.11.

3.10.
Teijo Uphill Challenge
Estejuoksutapahtuma Teijo Action
Parkissa

Järvi-Salo &
lande

21.11.–31.12. Mathildedalin Joulukylä		

Jouluun hiljentyminen Mathildedalin Ruukkitehtailla

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

24.10.
SaloLove-konsertti
Salosta ja salolaisista kertovia
tarinoita Salon Viihdelaulajien
tulkitsemana

Syö & nuku

24.-26.9.
Syysmarkkinat
Keskustassa Salonjoen tuntumassa.
Lastenmielisten ilona paikalla myös
tivoli

Särkisalo &
meri

Taiteiden Yä

Juhli &
kokousta

KORONAVIRUS VOI AIHEUTTAA
TAPAHTUMIEN AIKATAULUIHIN MUUTOKSIA.
VARMISTA
AJANTASAISET TIEDOT NETTISIVUILTA.

Asu &
viihdy

ESITE PÄIVITETTY 5/2020.

VisitSalo.fi
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Salon torilla kesätorstaisin järjestettävät Salon Iltatorit peruuntuivat kesä- ja heinäkuun osalta. Elokuun neljä Iltatoria pyritään
järjestämään, koronavirustilanteen ja hallituksen määräysten
mukaan.
Tarkista ajantasainen tilanne
www.saloniltatori.fi

Olavi Uusivirta
Salon Iltatori 2019

Paul Oxleys Acoustic Circus
Salon Iltatori 2019
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Big soulbandWABGB
Salon Iltatori 2019

Darude ja Hevisaurus
Salon Iltatori 2019

VisitSalo.fi

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Vesta
Salon Iltatori 2019
Torit &
tapahtumat

Anne Mattila
Salon Iltatori 2019
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Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Kesäteatteriin Saloon

KORONAVIRUS
VOI AIHEUTTAA
ESITYSPÄIVIIN MUUTOKSIA.
VARMISTA
AJANTASAISET TIEDOT
KESÄTEATTEREIDEN
NETTISIVUILTA.
ESITE PÄIVITETTY 5/2020.

ENSI-ILTA
Ti 16.6. klo 18.00
Ke 17.6. .... klo 18.00
Ti 23.6. .... klo 18.00
Ke 24.6. .. klo 18.00
Pe 26.6. .. klo 18.00
La 27.6. ... klo 15.00
Su 28.6.... klo 15.00
Ti 30.6. ... klo 18.00

Ke 1.7. ...... klo 18.00
Pe 3.7. ..... klo 18.00
La 4.7. ..... klo 15.00
Su 5.7. ..... klo 15.00
Liput 20/18/15 €

Perhelippu 60 €
(4 henk., väh. 1 aikuinen)

www.kirakankesateatteri.fi
www.facebook.com/kirakankesateatteri1
ebook.com/kirakankesateatteri1
kirakankesateatteri@gmail.com P. 045 121 3900
00 Kirakantie 240, 25610 Ylönkylä
Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy

Suomusjärven kesäteatteri
LUOKKAKUVA
Käsikirjoitus: Tiina Markkanen
Ohjaus: Laura Hurme
Esitykset siirretty tältä vuodelta
kesään 2021 koronapandemiasta
johtuen.
www.suonapit.fi
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Kiikalan KiPiNät esittää
KAHLEISSA
Käsikirjoitus ja ohjaus: Team Koi-Pio
Esitykset siirretty tältä vuodelta
kesään 2021 koronapandemiasta
johtuen.
www.kipinat.com

Kirakan kesäteatterissa
PEKKA TÖPÖHÄNTÄ
Gösta Knutsson - Anneli Mäkelä Saija-Reetta Kotiranta
Esityskausi siirretty ensi kesälle
NÄHDÄÄN KESÄLLÄ 2021.
www.kirakankesateatteri.fi
www.facebook.com/
kirakankesateatteri1

Kartanot &
retket

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

www.puutaivas.net

Liput
30 € / 26 € / 15 €
S-Etukortilla 28 € (Salon Teatterilta)
Veikkauskortilla 28 € (Salon Teatterilta)
Ryhmäliput Salon Teatterintoimistolta
Tiedustelut ja varaukset
p. 0440 316 055
myynti@salonteatteri.com
Paikka
Satamakatu 102, 24100 Salo
www.salonteatteri.com

VisitSalo.fi

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

klo 17 (ensi-ilta)
klo 15
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 15
klo 19
klo 19
klo 19
klo 19
klo 15 &
klo 21 (yönäytös)
klo 15 &
klo 21 (yönäytös)

Juhli &
kokousta

Liput 25 € / 23 € / 15 €
S-Etukortilla 23 € / 21 €
Tiedustelut ja varaukset
p.0440 520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi
Paikka
Ruukinrannatie 6,
25660 Mathildedal
www.teatteriprovinssi.fi

Esitykset
la
1.8.
su 2.8.
ma 3.8.
ti
4.8.
ke 5.8.
to 6.8.
pe 7.8.
Su 9.8.
ma 10.8.
ti
11.8.
ke 12.8.
to 13.8.
pe 14.8.
		
la
15.8.
		

Torit &
tapahtumat

Emil Lotianun ja Maksim Gorkin
mukaan näytelmäksi kirjoittanut:
Martti Pulakka

klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 18.00
klo 18.00

Syö & nuku

Esitykset
pe 10.7.
su 12.7.
ti
14 .7.
to 16.7.
su 19.7
ke 22.7.
to 23.7.
su 26.7.
ti
28.7.
ke 29.7.
su 2.8.
ma 3.8.
ti
4.8.
ke 5.8.
to 6.8.
su 9.8.
ma 10.8.
ti
11.8.
ke 12.8.
to 13.8.
su 16.8.
ti
18.8.
ke 19.8.
to 20.8.

Asu &
viihdy

Esitykset siirretty
esitettäväksi ensi vuodelle 2021.

Vuohensaaren kesäteatterissa
MUSTALAISLEIRI MUUTTAA
TAIVAASEEN
Ohjaus: Peter Nyberg
Musiikki: Yevgeny Doga ja Jyrki Heikkilä

KORONAVIRUS VOI AIHEUTTAA ESITYSPÄIVIIN MUUTOKSIA
KATSO AJANTASAN TIEDOT WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI

Teatteri Puutaivas esittää
VASKION ILOISET ROUVAT
Shakespearen Windsorin iloiset
rouvat -näytelmän pohjalta käsikirjoittanut Pekka Saaristo.
Ohjaus Minna-Stiina Saaristo.

Mathildedalin kesäteatterissa
SISKO JA SEN VELI
Ohjaus: Joonas Suominen
Käsikirjoitus: Neil Hardwick
Dramatisointi: Jari Luolamaa

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

NÄMÄ OVAT
TOTEUTUMASSA
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Ohjelmisto- ja teatteritarjontaa SALOSSA 2020
PÄÄNÄYTTÄMÖN HUIPPUVIERAILUT mm.
26.8.

SAMI HEDBERG 15V. JUHLAKIERTUE

29.8.

ANSSI KELA -KONSERTTI

2.9.
9.10.
13.10.

JARKKO TAMMINEN - KUULEEKO SALO?
UNTO MONONEN MUSIIKKINÄYTELMÄ
BLUESKUNINGATAR ERJA LYYTINEN

25.10. VANHOJA POIKIA - Taneli Mäkelä, Esko Roine,
		
Tuomas Uusitalo, Puntti Valtonen
31.10.
3.12.

JORMA UOTINEN 50V. JUHLAKIERTUE
KIVIÄ TASKUSSA -KOMEDIAILMIÖ Martti Suosalo & Mika Nuojua

KATSO KOKO 2020 OHJELMISTO WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI
Lisää teatteritarjontaa s. 77

Riemukas pikkujoulurevyy RIKALANÄYTTÄMÖLLÄ Asemakatu 15 Salo
KAKSKYTÄ VUOTTA JA RIKALA 12.11.-12.12.2020
Käsikirjoitus ja ohjaus Arto Nieminen
Estradilla: Piia Koriseva, Arto Lepistö, Mikko Saari, Sarita Silvennoinen,
Tommi Soidinmäki, Joonas Suominen, Venla Viisainen & Tommi Soidinmäen
Vastakaiku orkesteri
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ESITYSTAITEEN TEATTERI
Salorankatu 5-7 Salo
(päänäyttämö ja lippumyymälä)
p. 0440-520260
myynti@teatteriprovinssi.fi
Lippuja myös lippu.fi / Primat ja
R-kioskit kautta maan

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

20 v

F
a
y
M ir
PÄÄNÄYTTÄMÖLLÄ

3.10.2020

Särkisalo &
meri

ENSI-ILTA

KORONAVIRUS
VOI AIHEUTTAA
ESITYSPÄIVIIN MUUTOKSIA.
VARMISTA
AJANTASAN TIEDOT
WWW.TEATTERIPROVINSSI.FI.

Järvi-Salo &
lande

Lady

Kartanot &
retket

JUHLAVUOSI 2020

Näe & koe

JUHLAVUOSI 20V

Katsele. Ihastu. Valitse uniikki taideteos kotiin, työpaikalle tai lahjaksi.
Unohtumaton ja arvokas lahjakortti
sankarille. Valikoimissa piirustuksia,
grafiikkaa, maalauksia, lasiteoksia,
valokuvia, veistoksia ja keramiikkaa.

Juhli &
kokousta

Avoinna ti-pe 11-18, la-su 11-18
Bizarre,
Helsingintie 2,
24100 Salo
www.salontaiteilijaseura.fi

VisitSalo.fi

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

TAIDELAINAAMO
SALON TAITEILIJASEURAN
GALLERIA KAUPUNGIN
KESKUSTASSA

Asu &
viihdy

teatteriprovinssi.fi

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

ESITE PÄIVITETTY 5/2020.
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Salolaiset ravintolat kutsuvat sinut nauttimaan puhtaista mauista,
perinteisestä kotiruuasta tai muun maailman keittiöiden ja
kahviloiden anneista! Kaupunkimme keskustaa lähellä sijaitsee
ylpeytemme, rikas ja elävä ruoka-aitta, jonka taatusti tuoretta ja
maittavaa lähiruokaa voi maistaa ravintoloiden lautasilta tai ostaa
mukaan tilapuodeista ja toreilta.

Syö & nuku

Kahvilat tarjoavat kahvilakulttuuria ja pientä luksusta vastajauhetulla
kahvilla ja paikallisesti valmistetuilla herkuilla. Kesän ehdoton
ykköspaikka on Salon tori. Kesätorstaisin iltatorille houkuttelevat
tarjonnallaan lukuisat kahvilat, jäätelökioskit, herkku- ja torimyyjät
sekä tietysti huippuesiintyjät ja lasten kirppis.
Majoitusvaihtoehtoja Salosta löytyy moneen makuun – valitse
tasokas keskustahotelli, huvila, tunnelmallinen maatilamajoitus,
oma mökki tai vaikka miljoonan tähden majoitus leirintäalueella
taivasalla.

Tunnelmallinen ravintola Rikalan Krouvi
tekee persoonallisuudellaan lähtemättömän vaikutuksen. Ravintola Rikalan
Krouvi tarjoaa suussa sulavaa ja reilua suomalaista ruokaa unohtamatta
kansainvälisiäkään vivahteita. Keittiömestari Chef Rôtisseur loihtii upeat ja
maukkaat ateriat lounaalle ja illalliselle. Keittiön herkut valmistetaan huolella
alusta alkaen käsityönä laadukkaista ja kotimaisista, lähituottajien raaka-aineista. Ravintolan kruunaa iso ja viihtyisä ulkoterassi.

Tule nauttimaan
rennosta meiningistä ja
iloisesta palvelusta!
Ravintola Rikalan Krouvi
Rikalantie 74, Halikko
044 244 6590
ravintola@rikalankrouvi.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Salon Seurahuone

Järvi-Salo &
lande

Salon keskustassa, rautatieaseman kupeessa sijaitseva ravintola Salon
Seurahuone tarjoaa asiakkailleen maukkaita makuelämyksiä idyllisessä
puutalomiljöössä. Tunnelmallisessa 90-paikkaisessa ravintolassa voi nauttia
à la carte-illallista tai käydä lounastamassa.
Viihtyisät kabinettitilat mahdollistavat myös erilaisten bisnestapaamisten,
kokousten ja juhlatilaisuuksien järjestämisen ravintolassa.

Asemakatu 1, 24100 Salo, p. 02 733 7123
varaukset@salonseurahuone.fi
www.salonseurahuone.fi

Ravintola Kastu

Näe & koe

Rento ja konstailematon KASTU, jonka ruokafilosofia perustuu klassiseen
ruoanlaittoon. Hyödynnämme lähialueen tuottajien mahtavia raaka-aineita,
joista valmistamme käsityönä rehellistä, raikasta, yksinkertaista ja tietysti
maukasta ruokaa. Keittiön sydän on ainutlaatuinen Josper hiiliuuni!

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Lisäksi Salon Seurahuoneen juhlapalvelu toteuttaa räätälöityjä juhlakokonaisuuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti aina tarjoilusta juhlatilojen viimeistelyyn
asti. Catering-palveluita tarjotaan koko eteläisen Suomen alueelle.

Meille voit tulla kylään milloin vain: yksin, ystävien tai perheen kanssa.
Kastussa voit kokea herkullisen brunssin, lounaan ja illallisen tai nauttia
hyvää kahvia. Tervetuloa meille kylään!

Lapsille &
perheille

Helsingintie 3
24100 Salo
info@ravintolakastu.fi
www.ravintolakastu.fi

Shoppaile &
sisusta

Mathildan Marina

Juhli &
kokousta

Moderni ja tyylikäs ravintola
Itämeren syleilyssä kutsuu
viihtymään! Ateriamme valmistetaan
ammattitaidolla ja sydämellä.
Rentoudu ja jää yöksi – meri
tuudittaa sinut uneen.

Asu &
viihdy

Ruukinrannantie 4
25660 Mathildedal
p.02 2502 432
info@mathildanmarina.fi
www.mathildanmarina.fi
VisitSalo.fi
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Café Maku
Valmistamme itse kaikki tuotteemme
tilauksestasi ja pöytiintarjoilu on osa
palveluamme.
Meiltä löydät herkullisia makuja
niin pieneen kuin isoonkin
hemmotteluhetkeen: Crepes,
vohvelit, päivittäin leivottavat kakut,
täyttävät lämpimät leivät, tuoreet ja
runsaat salaatit sekä omelettivohvelit
niin lounaaksi kuin lounasajan
jälkeenkin.
Baristamme valmistavat
kahvijuomasi käyttäen tuoreita
pienpaahtimokahveja. Teen
ystäviä hemmottelemme laajalla ja
laadukkaalla valikoimalla. Perjantaija lauantai-iltaisin palvelemme
Iltamenun merkeissä klo 22 asti.
Perjantaisin myös samppanja
Afterwork ja lauantaisin brunssi.
Löydät menut kotisivultamme.
Tervetuloa!
Turuntie 5
24100 Salo
p. 050 470 3500
myynti@cafemaku.fi
www.cafemaku.fi

Kuiron Leipomo Oy
Leipomomme on Salon vanhin toiminnassa oleva leipomo, jonka tuotteet ovat
maukas osa salolaista leipomo- ja konditoriakulttuuria.
Valikoimastamme löydät tunnetut Kuiron herkut, kuten ruis- , saaristolais- sekä
ranskanleivät, makeat leivonnaiset, konditoriatuotteet ja kakut. Meillä voit
nauttia myös kiireettömän lounashetken runsaan ja maistuvan salaatin kera!
Tuotteidemme valmistuksessa pyrimme paikalliseen tuottavuuteen ja laatuun.
Salossa pääset nauttimaan leipomomme tuotteista ja tunnelmasta kolmessa kahvilassamme tai voit halutessasi hakea meiltä herkut mukaasi matkasi
varrelta!
Kuiron kahvilat
Helsingintie 5 • Vilhonkatu 14 • Sähkökuja 2
www.kuironleipomo.fi

Café 68
Cafe 68:ssa on tarjolla arkisin monipuolinen ja runsas buffetlounas klo
10.30-14.00. Cafe 68:n pitopalvelusta
voit tilata ruuat ja tarjoilut niin perhejuhliin kuin yrityksien tapahtumiin.
Helsingintie 68
24100 Salo
02 731 7033
044 027 5644
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
www.cafe68.fi/
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Design Hill Café

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Ehkä Suomen miellyttävin taukopaikka Helsingin ja Turun välisellä
moottoritiellä Halikossa.
Kahvilamme kokit leipovat ihania suolaisia ja makeita herkkuja
nautittavaksi hyvän kahvin (myös
erikoiskahvit) tai teen kanssa.
Lounaaksi tarjoamme yleensä kolme
salaattivaihtoehtoa sekä päivän
keiton. Lounaslistan löydät Facebook
-sivuiltamme.
Olemme avoinna
(juhlapyhien aukioloajat
www.designhill.fi tai Facebook)
Ma-Pe
9-19
Lounas 11-15
La
9-18
Lounas 11-15
Su
12-19 Lounas 12-15
Mikäli olet tulossa suuremmalla joukolla, niin olethan ystävällinen ja teet
ennakkovarauksen.
Myymälämme lähiruokahyllystä voit
lisäksi ostaa laadukkaita paikallisesti
tuotettuja elintarvikkeita.
Vaskiontie 418, 24800 Halikko
Kahvila p.044 738 3333
Ryhmävaraukset p.044 774 4201
cafe@designhill.fi
www.designhill.fi

Bizarre

Näe & koe

Kansainvälisesti paikallinen kahvilabaari, joka tuntuu kodilta ja toisaalta
tutustuttaa tuntemattomaan.

Lapsille &
perheille

Oman keittiön leivonnaiset
ja nälkäisen kulkijan eväät.
Keikkapaikka, kohtaamispaikka ja
hengähdyspaikka.
Viihtyisässä ruokaravintolassa
paikalliset raaka-aineet ja maailman
maut kietoutuvat toisiinsa.

Shoppaile &
sisusta

Meillä järjestät juhlat, kokoukset ja
yksityistilaisuudet.
Kysy lisää!

Juhli &
kokousta

Bizarressa saat olla oma itsesi. Come
as you are - or be a bit bizarre!

Asu &
viihdy

Bar & Restaurant Bizarre
Helsingintie 2, 24100 Salo
p. 040 550 9105
bizarre@bizarre.fi
www.bizarre.fi

VisitSalo.fi
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MaraCatering Oy
MaranKlubi
Sijaitsee Salon Golfkeskuksen yhteydessä luonnonkauniissa urheilupuistossa lähellä Salon keskustaa.
Arkisin on tarjolla maittava lounas
klo 10.30-14. Voit piipahtaa myös
kahvilla tai tulla nauttimaan ala carte
-listan antimista.
Aukioloaikojen ulkopuolella viihtyisät
tilamme ovat varattavissa erilaisiin
tilaisuuksiin ja juhliin.
Maran Grilli - Salon keskusta /
Maraniityn Grilli Meriniityssä
Perinteiset grilliherkut löytyvät näistä
paikoista - laitetaanko lihis kaikilla
mausteilla?
Maran Baari
on viihtyisä perinteinen pubi Salon
keskustassa. Mukava terassi, reilusti
elävää musiikkia, niin viihtyminen
hyvässä porukassa iltamyöhään on
taattu!
Höyrymara
Pyörillä kulkeva nakkikioski on herkullinen ja mahtava ohjelmanumero
erilaisiin yksityis- ja yritystilaisuuksiiin.
MaranKlubi
Anistenkatu 1
24100 SALO
www.maranklubi.fi
info@maranklubi.fi
050 309 3112
Maran Grilli
Helsingintie 3
24100 SALO
050 375 2995
Maraniityn Grilli
Örninkatu 14 A
24100 SALO
02 733 1161
Maran Baari
Rummunlyöjänkatu 16
24100 SALO
www.maranbaari.fi
044 982 7697
Höyrymara itse
0400 822 332
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

Perniön Lihan tehtaanmyymälästä löydät laajan kattauksen lihaisia
lähiruokaherkkuja – leikkeleistä aina erikoispihveihin. Vesselin pihvit,
Black Angus -pihvit, ribsit, fileet, tuoremakkarat, grillimakkarat, nakit,
saunapalvituotteet... ja paljon muuta. Tervetuloa tutustumaan!

Torit &
tapahtumat

Avoinna: ti–pe klo 10–17
Valimonkatu 4 • 24100 Salo
p. 02 735 8817
myymala@pernion.fi
www.pernion.fi
facebook.com/perionlihaoy
Perniön – makunautintoja jo vuodesta 1930!

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
050 517 7759
sumppu@ebaana.net
www.katiskanmaki.fi

Särkisalo &
meri

Perniön Liha Tehtaanmyymälä

Kahvilan kotipullat Firapelissa.
Ravintola ja juhlatilat tilauksesta.
Rantamökit, 2hh, huoneistot,
savusauna, laavu ja Caravan-alue
toimivat vuoden ympäri.
Keväällä 2020 aukeaa uusi
lähiruokapuoti.
Tervetuloa!

Järvi-Salo &
lande

Katiskanmäki, Firapeli

Shoppaile &
sisusta

Kalaliike Asp Oy
Tuoretta, savustettua ja
graavisuolattua kalaa
Salon torilta!

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

www.kalaliikeasp.fi
p. 02 723 2400

VisitSalo.fi
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Majoitu Salossa
Salon keskusta

➊
➋
➌
➍
➎
➏

Hotel Fjalar 🅗
www.fjalar.fi

Hotelli Salora 🅗
www.astrumkeskus.fi

Original Sokos Hotel Rikala 🅗
www.sokoshotels.fi/salo
Pii Hotel 🅗
www.piihotel.fi

Scandic Salo 🅗  Toiminta  loppunut  20.4.
www.scandichotels.fi
Vuohensaari Camping 🅜  🅒
www.vuohensaari.fi

Halikko

➐
➑

Toivon Tila 🅜
www.toivontila.fi

Wiurilan kartano 🅑
www.wiurilankartano.fi

Mathildedalin ruukkikylä

➒
➓
⓫
⓬
⓭

B&B Sypressi 🅑
www.sypressi.fi

Perniö

••
••
••

••
••
••
••
••
••
••
••

Matilda VIP Lomamökit 🅜
www.matilda-vip.ru/en

••

Meri-Ruukin lomakylä 🅜
www.meri-ruukki.fi

••

PetriS Chocolate Room B&B 🅑
www.petris.fi/mathildedal-bed-breakfast

••

⓯

Teijon kansallispuisto
Kalamajat 🅜
www.naturaviva.fi/fi/teijonkansallispuisto

••

⓰

Teijon kansallispuisto
Tentsile Nature Camp 🅝
mathildedal.johku.com

⓱
⓲
⓳

Mariannen Maatila 🅑
www.mariannenmaatila.fi
Masuunin Majatalo 🅢 	
www.teijonmasuuni.fi

Villa Seaview Guesthouse 🅑
www.villaseaview.fi

Pyhäjoen tila 🅜
www.pyhajoentila.com

Finnholmin lomahuvila Stransbo 🅜
www.finnholm.net
Kalastajakylä Armonlaakso 🅜
www.armonlaakso.net
Katiskanmäki 🅜
www.katiskanmaki.fi

Länsitalon lomahuvila Koivula 🅜
www.lansitalo.fi
Lönnvikenin mökit 🅜
www.lonnviken.com
Petun kartano 🅜
www.petunkartano.fi
Villa Nennebo 🅜
www.villanennebo.fi

Ylöstalon matkailutila 🅜
www.ylostalo.fi

			
Järvi-Salo

⓮

Teijon Ruukkikylä

Maatilamatkailu Leipyöli 🅜
www.leipyoli.com

Särkisalo

Hotel Mathildedal 🅗
www.mathildedal.fi

Mathildan Marina 🅗
www.mathildanmarina.fi

Lehmirannan lomakeskus 🅗
www.lehmiranta.fi

••

Isotalo Farm 🅜
www.facebook.com/IsotaloFarm
Lomalaperla 🅜
lomalaperla.weebly.com
Louhela 🅜
www.koivusilta.fi
Villa Topuli 🅜
www.topuli.fi

Ystävyyden majatalo 🅑
www.ystavyydenmajatalo.fi

🅗
🅑
🅢
🅜
🅒
🅝

hotelli
B&B
hostelli
mökkimajoitus
caravan-alue
luontomajoitus

Kirjakkalan Ruukkikylä

⓴
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Kirjakkalan ruukkikylä 🅑
www.ruukkikyla.fi
Salo 2020

Tiedot koottu 12/2019. Majoituskohteet luetteloitu esitteessä mukanaoleviin yrityksiin perustuen

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat
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Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Original Sokos Hotel Rikala
Rikala sijaitsee keskustan sykkeessä, joen rannalla, torin
kuhinan kupeessa ja ostoskadun varrella. Saunassa saa
kunnon löylyt ja aamiaispöydät notkuvat herkkuja.
Hotellin 69 huonetta jakautuvat kolmeen kerrokseen,
standardhuoneita sekä superiorhuoneita. Sauna sijaitsee
hotellin ylimmässä kerroksessa, josta upeat näkymät
Salon kattojen ylle.
Tirisevän hyvä Ravintola Rikala Bar&Grill tarjoilee
skandinaavisia makuja. Kesän ehdoton jalokivi
Terassi Jokipuisto tarjoilee upeat puitteet
viihtymiselle ja nautiskelulle.
Hotellin alakerrassa toimii myös Teatteri Provinssin näyttämö.
Langaton netti ja pysäköinti ovat maksuttomia,
palvelemme sinua 24 tuntia.
Olet sydämellisesti tervetullut!
Original Sokos Hotel Rikala
Asemakatu 15
24100 Salo
p. 02 7744 100
reception.rikala@sok.fi
www.sokoshotels.fi

Teatteripaketit
Tervetuloa viihtymään Saloon
teatterin pariin.
Original Sokos Hotel Rikalan
teatteripaketit alkaen
60 €/hlö/vrk/2hh:ssa.

64

Salo 2020

Langaton netti ja pysäköinti ovat
maksuttomia. Hotel Fjalar tarjoaa
yöpyjille myös pienen palan salolaista
elektroniikkahistoriaa, josta ystävällinen ja iloinen henkilökuntamme
mieluusti kertoo.
Hotelli on oivan kokoinen varattavaksi vaikka kokonaan omaan käyttöön
esim. golfporukalle, juhlavieraille,
joukkueille – varaa siis koko hotelli!

Lisäksi hotellitasoisissa kahden hengen huoneissa majoittuvat mukavasti
Salon seudulla ja Teijon tai Saaristomeren kansallispuistoissa matkailevat
sekä salolaisten juhla- tai kesävieraat.
Lomakeskuksessa on tasokkaat
majoitustilat, viihtyisä kylpylä sekä
tiloja kaikenkokoisten kokousten ja
tapahtumien järjestämiseen. Luonnonkaunis ympäristö ja puhdasvetinen Lehmijärvi tarjoavat virkistystä
niin kesällä kuin talvella.

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Lehmirannantie 12
25170 Salo
p. 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi
Tarkista kesän aukioloajat
verkkosivuiltamme.
VisitSalo.fi

Näe & koe

Lomakeskuksessa järjestetään ohjelmallisia virkistyslomia ja harrastekursseja eläkeikäisille, ryhmille ja yksin
matkustaville.

Lapsille &
perheille

Lehmiranta on viihtyisä hotelli- ja
kylpyläkohde järven rannalla, aivan
Teijon kansallispuiston lähialueella.

Shoppaile &
sisusta

Lehmirannan lomakeskus

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Tervetuloa!
Rinteentie 5
24240 Salo
p. 02 777 600
info@fjalar.fi
www.fjalar.fi

Kartanot &
retket

Hotellissa on 19 viihtyisää huonetta,
monipuolinen ja maukas aamiainen.
Saunan pehmeissä löylyissä on
mukava rentoutua päivän päätteeksi
ja pulahdus raikkaaseen uima-altaaseen on varmasti virkistävä kokemus.

Särkisalo &
meri

Hotel Fjalar on positiivinen yllätys!
Lämminhenkinen ja kodikas
Hotel Fjalar sijaitsee rauhallisella
alueella Salon keskustan tuntumassa.

Järvi-Salo &
lande

Hotel Fjalar
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Hotel Salora
Tervetuloa lyhyt- tai pitkäaikaisesti
itsepalveluhotelli Saloraan.
Edullisesti, useilla eduilla.
Lisäksi sisäänpääsy Hanhivaaran
liikuntakeskuksen kuntosalille,
ryhmäliikuntatunneille ja saunoihin
sekä nopea WiFi ja kunnon pysäköintimahdollisuudet ilman lisämaksua.
Alennukset mm. sisäleikkipuisto
Namilaan ja Hanhivaaran keilahalliin!
Osassa huoneita jääkaappi, mikroaaltouuni sekä leivänpaahdin.
Muista myös saunallinen kaksiomme
keittokomerolla!
Erikoishinnat juhlavieraille, yritysasiakkaillle, ryhmille ja pitkäaikaismajoittujille.
Salorankatu 5–7
24240 Salo
p. 044 777 3999
info@hotelsalora.fi
www.hotelsalora.fi

Piihotelli
Piihotelli on Salon keskustan
tuntumassa sijaitseva edullinen
itsepalveluhotelli, jonka tilavat
huoneet soveltuvat sekä lyhyt- että
pitkäaikaiseen yöpymiseen. Osassa
huoneissa ruuanlaittomahdollisuus.
Hyvät pysäköintimahdollisuudet.
Joensuunkatu 1
24100 Salo
02 777 3014 ark 8–16
info@piihotel.fi
www.piihotel.fi
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Toivon Tilan vuokramökit ja saunat
Tarjolla kaksi edullista vuokramökkiä omaa tilaa ja hiljaisuutta kaipaaville.
Onnenperän Mökki
Mielen lepoon ja juhliin. Kohde käytössänne kesät, talvet.
(Nettimökki -palvelu, ID 4837)
Topilan Tupa
Rauhaa ja romanttista tunnelmaa
(Nettimökki -palvelu, ID 3784)
toivontila@gmail.com
p. 050 582 4645
www.toivontila.fi

@toivontila

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri

Vuohensaaren merellisistä maisemista löytyy jokaiselle jotakin.
Kahvila-ravintolastamme löydät tuoreet suussa sulavat leivonnaiset,
sämpylät, piirakat, jäätelöt sekä virvokkeet.
Isompaan nälkään on tarjolla mm. lohikeitto, makkaraperunat, wienerleike
tai salaatti. Keittiö avoinna sesongin aikana aina klo 22 saakka. Majoitut
meillä tunnelmallisissa majoitushuoneissa (1-6 hh). Myös caravan- ja
telttamajoitus. Päivän voi viettää Vuohensaaressa myös minigolfaten tai
vaikkapa suppaillen!

Näe & koe

Vuohensaaren leirintäalue ja kahvila

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Vuohensaari palvelee niin matkailijoita kuin paikkakuntalaisiakin.
Merellisistä maisemista löytyvät leirintä- ja telttailualue,
majoitushuoneita, kahvila-ravintola, luontopolku, lasten
leikkikenttä, uimaranta, minigolf-rata ja paljon muuta, minkä
takia kannattaa poiketa tai viipyä pidempäänkin.
Vuohensaaren luontopolusta sekä Halikonlahden esteettömästä
polusta lisää sivulla 83.

Lapsille &
perheille

Tervetuloa!
Vuohensaari Camping, Satamakatu 100, 24100 Salo
info@vuohensaari.fi
p. 02 731 2651

Leipyölintie 218
25500 Perniö
p. 050 338 2768
www.leipyoli.com
myynti@leipyoli.com

Asu &
viihdy

Katso seudun tuoreet
kuulumiset veloituksetta
näköislehdestämme
www.salonjokilaakso.net

Juhli &
kokousta

Leipyölin tila on vahvat perinteet
ja pitkän historian omaava maatila
Perniössä. Tarjoamme Mökki- ja
aamiaismajoitusta, ruokapalveluita
ryhmille sekä kokouspalvelut.
Myymme ylämaankarjanlihaa suoraan tilalta.

Shoppaile &
sisusta

Leipyölin tila

VisitSalo.fi

67

Mitä sinä haluat nähdä ja kokea lomallasi,
olipa se sitten päivän tai kuukauden mittainen?

Näe & koe

Mikä tekee sinun lomastasi oikean loman?
Onko se historia, kulttuuri, liikunta tai luonto vai yhdistelmä
näitä kaikkia?
Haluatko tehdä jotakin itse vai nauttia muiden taidokkaasta
työstä?
Salossa voit viettää omanlaisesi loman,
juuri niin rauhallisen tai vauhdikkaan kuin haluat.
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Mariankatu 14, 24240 Salo
p. 02 778 4892
www.salontaidemuseo.fi

Järvi-Salo &
lande

Veturitallin sisäpihalla on vanha höyryveturi, joka on valmistettu
Tampereella Tampellan tehtailla vuonna 1921

Pääsymaksu
8 / 5 €, alle 18-v. ilmaiseksi
Vapaa pääsy kunkin kuukauden
ensimmäisenä perjantaina.

Torit &
tapahtumat

Salon taidemuseo sijaitsee vanhassa veturitallissa aivan rautatieaseman ja
linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä. Vaihtuvan näyttelyohjelman
lisäksi museossa järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia, joista saa
tietoa museon nettisivuilta www.salontaidemuseo.fi.

Avoinna
ti–pe 10–18
la–su 11–17
Suljettu näyttelyiden vaihdon ajan.

NÄYTTELYT 2020

Näe & koe
Lapsille &
perheille
Juhli &
kokousta

Tulossa seuraavaksi YMPÄRI MENNÄÄN YHTEEN TULLAAN
– Salon seudun yhteisöjä vanhoissa valokuvissa
Salo vanhoissa valokuvissa –näyttely vuodelta 2014 saa jatkoa Salon
taidemuseo Veturitallissa syksyllä 2020. Muistojen matkalle lähdetään
Salon keskustasta ympäristön liitoskuntiin. Kyliin ja yhteisöihin, joissa
yhdessä on tehty työtä, harrastettu, juhlittu ja eletty arkea. Vanhat valokuvat kertovat viime vuosisadan alkuvuosikymmenten arkisesta aherruksesta pelloilla ja metsissä, työyhteisöistä, pruukeista, tehtaista, mutta
myös vapaa-ajan vietosta urheilukilpailuineen ja uimakouluineen, laulu- ja tanssilavoista aina jääraveista ”Pilvien Huimapäiden” lentonäytökseen. Erilaisista yhdessä toteutetuista tapahtumista ja kokoontumisista,
joissa ollaan ”ympäri menty ja yhteen tultu”.
Muutokset mahdollisia

Tommi Toija, Paha poika, 2018, maalattu keramiikka ja pronssi. Kuva Tommi Toija

Asu &
viihdy

HUOM! Salon taidemuseo on suljettu museorakennuksen laajennustöiden johdosta 6.4. alkaen.

Syö & nuku

25.1.-5.4. TOMMI TOIJA, OMIA KUVIA
Tommi Toija (s. 1974) on yksi tämän hetken tunnetuimmista kuvanveistäjistämme. Omia kuvia -näyttely takautuu kevyesti muutaman vuoden
ajalle. Tommi Toija tunnetaan erityisesti keramiikkaveistoksista ja niistä
koostuvista installaatioista. Hämmentynein silmin katsovat hahmot ja
niiden luoma omintakeinen maailma ovat löytäneet tiensä monien sydämiin. Tuttujen veistoshahmojen lisäksi näyttelyssä on sarja rintakuvia
sekä croquis-piirroksia ja akvarelleja. Teoksissa yhdistyy empatiaa herättävällä tavalla viattomuus ja kapina, lapsuus sekä iätön ja ajaton huumori, kuvailee näyttelyn kuratoinut Veikko Halmetoja. Toija on taitava
rakentamaan erilaisia tilallisia kokemuksia, joissa veistoshahmot omalla
toiminnallaan ottavat näyttelysalit haltuunsa. Hän luo kokonaiselämyksen, jossa katsojalla on lupa samaistua ja heittäytyä. Näyttelyn teokset
ovat taiteilijan omia kuvia, mutta myös muotokuvia nykyihmisestä ihmettelemässä ympärilleen levittäytyvää maailmaa.

Shoppaile &
sisusta

Salon taidemuseo Veturitalli

Salon rautatieasema 1900-luvun alusta.
Kuva Salon museopalvelut

VisitSalo.fi
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Astrum-Keskus
Tervetuloa tutustumaan Astrum-keskukseen, entiseen Saloran televisio- ja radiotehtaaseen!
Nykyisin tiloissa toimii kymmenittäin eri alan yrityksiä kuten useiden mielestä Suomen paras yksityisteatteri,
Teatteri Provinssi.
Lisäksi Salon elektroniikkamuseo sijaitsee entisen lähettämön paikalla ja esittelee laajan kokoelman televisoita, radioita
ja tietenkin puhelimia. Täältä nimitäin sai alkunsa myös Suomen matkapuhelinteollisuus ja Nokian matkapuhelimet.
Yksityinen autonäyttelymme on avoinna ryhmille tilauksesta. Pakohuoneissa punnitaan ryhmätyötaitoja. Lapsille löytyy
sisäleikkipaikka Namila ja hieman vanhemmille hohtokeilausta Hanhivaaran liikuntakeskuksessa. Uutuutena suuren
suosion saavuttanut Paddle!
Modernia ja edullista majoitusta edustaa Hotel Salora, useilla eduilla kuten vapaa sisäänpääsy kuntosalille ja
liikuntatunneille.
Monipuoliset kokous- ja juhlatilat löytyvät myös saman katon alta, kuten kattava ohjelmatarjonta ravintola Mama’sta
unohtamatta. Tilat soveltuvat jopa 500 henkilön tapahtumiin.
Astrum-Keskus saa ison osan sähköstä auringosta, samassa rakennuksessa tuotetuista aurinkopaneeleista!
Salo Solarin Showroom on ehdottomasti vierailun arvoinen!
Astrum-Keskus
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
p. 044 777 3999
info@astrumkeskus.fi
www.astrumkeskus.fi

70

Salo 2020

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket

Salon seudun suurimmassa liikuntakeskuksessa on lähes 5 000 m2
avaraa tilaa liikkua, mm. iso kuntosali, ryhmäliikuntatilat, keilahalli,
salibandykenttä, sulkapallokenttiä,
golfsimulaattori sekä viihtyisät
sauna- ja neuvottelutilat.
p. 010 321 5011
info@hanhivaara.fi
www.hanhivaara.fi

Tervetuloa hyvän ruuan pariin
Mama’s ravintolaan.
Tarjoamme herkulliset lounaat sekä
katamme kokous- ja seminaarivieraille aamiaiset, kahvitukset, päivälliset
ja muut ruokailut.
Tarjoilut ja catering-palvelu kuten
haluat.
p. 045 356 8433
ravintolamamas.fi

Hotel Salora

Elämykselliset pakohuonepelit.
Pelattavana on kolme pakohuonepeliä. Pelaajilla on 60 min aikaa
ratkaista erilaisia tehtäviä ja
selviytyä huoneesta ulos.

Lisätietoja esityksistä
Teatteri Vinssin ja Posetiivi Oy:n
sivulta www.teatteriprovinssi.fi
p. 0440 520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi

Haasta itsesi ja ystäväsi jännittävään
seikkailuun!
p. 044 240 9998
info@exitgamessalo.fi
exitgamessalo.fi

Salon elektroniikkamuseo

Ainutlaatuinen elektroniikkamuseo
tarjoaa laajalla kokoelmallaan ja interaktiivisilla aktiviteeteillaan nostalgiaa
ja historiallisia elämyksiä!
www.salomus.fi
Lue lisää seuraavalta sivulta!
VisitSalo.fi
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Juhli &
kokousta

Exit Games Salo

Ympäri vuoden toimiva esittävän
taiteen teatteri. Omien tuotantojen
lisäksi päänäyttämöllä nähdään yli
50 vierailuesitystä vuodessa. Päänäyttämöllä on 353 paikkainen katsomo,
tilavat lämpiötilat, esteetön kulku
ja teatteriravintola A-oikeuksin.
Päänäyttämö myös vuokrattavissa.

Asu &
viihdy

Teatteri PROVinssi

Shoppaile &
sisusta

Tervetuloa edulliseen itsepalveluhotelli
Saloraan! Lue lisää sivulta 66!
p.044 777 3999 | info@hotelsalora.fi
www.hotelsalora.fi

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

p. 044 989 6125
info@namila.fi
www.namila.fi

Särkisalo &
meri

Namila on sisäseikkailukeskus
Salossa, Astrum-keskuksessa, josta
löytyvät jännittävät seikkailuradat,
leikkialueet, liukumäet, pomppulinnat ja pelikonsolit. Olemme auki
keskiviikosta sunnuntaihin. Vaikka
ulkona pakastaisi tai pyryttäisi,
Namilassa on aina lämmintä!

Lounas- ja
tilausravintola Mama’s

Järvi-Salo &
lande

Hanhivaaran Liikuntakeskus

Torit &
tapahtumat

Namila

Salon historiallinen museo SAMU

Salon
elektroniikkamuseo

Made in Salo – näyttely
Vanhojen radioiden, televisioiden, puhelimien ja monitorien glamouria.
Salossa on ollut elektroniikka-alan
suunnittelua ja tuotantoa 1920-luvun
lopulta alkaen. Täällä ovat toimineet
muun muassa Salora, Mobira, Nokia,
Benefon, jotka ovat valmistaneet radioita, televisioita, radiopuhelimia,
kännyköitä, hakulaitteita, monitoreja
jne. Made in Salo –näyttely valottaa
salolaisten elektroniikkayritysten yli
90 –vuotista laite- ja tuotantohistoriaa, teknistä kehitystä, sosiaalista ja
taloudellista merkitystä. Museossa on
esillä Saloran, Mobiran, Nokian eri yksiköiden ja Benefonin suunnittelemia
ja valmistamia laitteita, tuotantovälineitä sekä Nokian monitoritehtaan
tuotantolinja ja Nokian matkapuhelintehtaan tuotantosolu.
Salon elektroniikkamuseossa voi muistella millaisia vanhoja radioita oli mummolassa, mitä ohjelmia katsottiin mustavalkoisista televisioista ja millainen oli
ensimmäinen oma kännykkä.
Avoinna 3.6.–31.8.
ke–pe 11–17, la–su 11–15
Syyskaudella 1.9. alkaen museo on
avoinna to-pe 11-17, la 11-15
Museossa ei järjestetä kesän aikana
tapahtumia, opastuksia eikä ryhmäkäyntejä ja työpajoja. Seuraamme
tilannetta ja muutoksista saa Infoa
museon nettisivuilta www.salomus.
fi ja Facebookista ja instagramista.
Elektroniikkamuseossa noudatetaan
viranomaisten määräyksiä hygienia ja turvamääritysten suhteen.
Pääsymaksut
Aikuiset 4 €
Eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät 3 €
Alle 18-vuotiaat ilmainen sisäänpääsy.
Joka kuukauden ensimmäinen
perjantai museoon on vapaa pääsy.
Meillä käy Museokortti.
Salon elektroniikkamuseo
Salon historiallinen museo SAMU
Astrum-keskus
Salorankatu 5–7, ovi 3, 24240 Salo
p. info (02) 778 4896
p. tutkija (02) 778 4885
www.salomus.fi
www.eliaskokoelmat.fi
Muutokset mahdollisia.
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Salon historiallisen museon SAMUn paikallismuseot
Kaikkiin Salon historiallisen museon paikallismuseoihin on vapaa pääsy museoiden aukioloaikoina. Tarkista kesän aukiolot ja näyttelyt: www.salomus.fi.

Kartanot &
retket

Halikon museo, Kirkkorinne 7, Halikko
Avoinna 4.6.-9.8. to-su 11-17 sekä Varsinais-Suomen museopäivänä
su 30.8. 12-16. Suljettu juhannuspäivänä 20.6.
Halikon museo sijaitsee idyllisellä paikalla vanhassa viljamakasiinissa Halikon
kirkon läheisyydessä. Perusnäyttely kertoo paikallisesta historiasta ja elinkeinoista. Kesän 2020 näyttely esittelee Halikon piirimielisairaalan elämää

Särkisalo &
meri

Kiikalan kotiseutumuseo, Porvarinpolku 10, Kiikala
Avoinna 7.6.-30.8. su 12-15.
Museoalueella on seitsemän eri puolilta Kiikalaa siirrettyä rakennusta. Esillä
on runsaasti talonpoikaisesineistöä sekä muun muassa apteekkiesineitä ja
Johannislundin lasitehtaan tuotantoa.

Järvi-Salo &
lande

Kreivinmäen ulkomuseo, Viurilantie 34, 24910 Halikko
Museoalueeseen voi tutustua ympäri vuoden.
Alueella on 1800-luvun mamsellimylly, luhtiaitta ja vilja-aitta sekä 1700-luvulta peräisin oleva myllärin torppa. Torppa on yksityiskäytössä.

Torit &
tapahtumat

Meritalon museo, Moisionkatu 18, Salo
Avoinna 25.6.-9.8. ke-su 12-16 sekä Varsinais-Suomen museopäivänä su
30.8. 12-16.
Museo sijaitsee keskellä vanhaa Saloa. Viehättävässä entisessä koulurakennuksessa on esillä koululuokka ja opettajaperheen asunto 1800- ja 1900-luvun
taitteesta. Puutarhassa voi tutustua vanhoihin salolaisiin perinnekasveihin.

Syö & nuku

Perniön museo, Museotie 9, Perniö
Museo on suljettu näyttelyn uudistamisen vuoksi.

Näe & koe

Suomusjärven kotiseutumuseo, Karjalohjantie 161-2, Suomusjärvi
Avoinna 20.6.-9.8. la ja su 11-14 sekä Varsinais-Suomen museopäivänä su
30.8. klo 11-14.
Suomusjärven kirkon vieressä sijaitsevaan museona toimivaan puiseen lainamakasiiniin on kerätty 1800-luvulta peräisin olevaa maatalous-, kotitalous- ja
käsityöesineistöä

Lapsille &
perheille

Trömperin kestikievari, Vanha Turuntie 1326, Hajala
Trömperin kestikievari kahviloineen on valitettavasti suljettu kesällä 2020.

Shoppaile &
sisusta

Salon historiallinen museo SAMU
PL 77, 24101 Salo
Lisätietoja SAMUn paikallismuseoista
www.salomus.fi
p. 02 778 4883

Asu &
viihdy

Juhli &
kokousta

Muutokset mahdollisia.
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Herttuatar Wilhelmine von Sagan, s. Kuurinmaan prinsessa. Kuva: Wiurilan kartano.

Wiurilan kesän nykytaiteen näyttelyt
Tervetuloa elämyksellisiin taidenäyttelyihin Wiurilan kartanolle!
Kesäkaudella 2020 esillä on laaja ryhmänäyttely, joka levittäytyy kartanon talousrakennusten monimuotoisiin näyttelytiloihin sekä komealle puistoalueelle.
Seitsemännen Wiurilan kesän näyttelykokonaisuuden tuottaa paikallinen taiteilijatyöryhmä yhteistyössä Wiurilan kartanon ja Salon kaupungin kanssa.
Wiurilan kesä tuo korkeatasoisen nykytaiteen kulttuurihistoriallisesti merkittävään ympäristöön ja ainutlaatuisiin tiloihin. Kiinnostavien taiteilijoiden ajankohtaiset teokset muodostavat yllätyksellisen kokonaisuuden, historialliset
tilat tuovat uusia merkityksiä taideteosten sisältöihin. Näyttelyihin on vapaa
pääsy.
TIE JONKA VALITSIN
Nykytaiteen ryhmänäyttely Wiurilan kartanon näyttelytiloissa 12.6.-30.8.2020.
Kristoffer Albrecht, Tuuli Autio, Anna Ellmén, Ulrika Hagqvist/Lotta Leka/Marjo
Yli-Antola, Anu Halmesmaa, Mona Hoel, Eeva Honkanen, Jane Hughes, Heli
Huotala, Jan Jämsén, Silja Kejonen/Outi Vuoriranta, Leena Kouhia/ Tapani Rinne, Marianne Laiti, Harri Larjosto, Jaana Lönnroos, Martti Matilainen, Johanna
Mäkitalo, Johanna Naukkarinen, Tiina Nevalainen, Pauli Partanen, Hanna Peräkylä, Anu Raatikainen, Johannes Rantasalo, Susanna Raunio, Paula Ruuttunen,
Jani Rättyä, Kristiina Sario, Jenni Tieaho, Tommi Toija, Jaana Valtari, Matti Vesanen, Niclas Warius, Mikko Ängeslevä
Avoinna päivittäin klo 11-18. Suljettu juhannuksena 19.-21.6.
Viurilantie 126, 24910 Halikko
www.wiurilankartano.fi/wiurilankesa
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Telakkatie 17, 25570 TEIJO
galleria@teijonmasuuni.fi
p. 0404 822 224
http://teijonmasuuni.fi

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Tiedustelut
p. 02 728 1100
hanna-maija.saarimaa@muurla.
salonseutu.fi

Syö & nuku

Salon muraaleja ja tekijöitä

Näe & koe

Asemakadulla olevan
kerrostalon pääty
<- Repo Lauri ja Jukka Hakanen

Lapsille &
perheille

Poliisiaseman seinä
Hollantilainen Leon Keer ->

Shoppaile &
sisusta

Yläkerrassa on taiteilijan ateljee, jossa
on vuosittain vaihtuva taidenäyttely.

Muurlantie 309, 25130 Muurla

Historiallisessa ja luonnonkauniissa
ruukkimiljöössä sijaitsevan Teijon
Masuunin näyttelytiloissa on ympäri
vuoden esillä vaihtuvia korkeatasoisia
taidenäyttelyitä joihin on yleisöllä
vapaa pääsy.

Inkereentien varressa sijaitseva lato
<- Serbialaiskaksoset
Ivan ja Nikola Gajic

Juhli &
kokousta

Vuonna 1946 valmistuneen talon
sisustus on Hurmeiden aikaisessa
asussaan ja asunnossa on edustava
kokoelma Hurmeen teoksia.

Näyttely ja interiöörimuseo
avoinna 28.6.- 30.8.
sunnuntaisin klo 12-16.
Ryhmille myös muina aikoina.

Rautatieaseman vieressä sijaitseva
maamerkki, korkea viljasiilo
Italialainen Fabio Petani ->

Asu &
viihdy

Taidemaalari Viljo Hurmeen
ateljeekoti sijaitsee Muurlassa,
Ylisjärven rannalla.

Teijon Masuuni

Torit &
tapahtumat

Taidemaalari Viljo Hurmeen ateljeekoti
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Lehmirannan lomakeskus
Lehmiranta tarjoaa kokemuksia varttuneeseen makuun innostavia harrastekursseja, tansseja sekä hemmottelulomia kylpylän lämmössä ympäri
vuoden. Ryhmille on päivätapahtumia, pikkulomia sekä opastettuja
retkiä mm. saaristoon ja pitkin kuninkaantietä. Kesällä 2020 auki rajoitetusti. Tarkista: lehmiranta.fi.
Lehmirannantie 12, 25170 Salo
p. 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

Kosken kartano
Kosken kartano tarjoaa sinulle
laadukasta luomulihaa ja maaseutuelämyksiä.
Idyllinen maalaiskahvila vanhassa
kivitallissa on auki kesällä torstaista
sunnuntaihin klo 11-17.
Kahvilasta voit ostaa tilan tuotteita
mukaan tai nauttia luomukahvista ja
tilalla leivotuista herkuista paikanpäällä.
Pihapiirissä näet tilan lampaat, aasit
ja tietysti herefordlehmät.
Kosken kartanon pihapiirissä löytyy
myös historiallisia rakennuksia ruukkiajalta.

Galleria Levola / Nuketteri
Vieraile viehättävässä teatterinukkien
kodissa. Pääset kurkistamaan satujen
maailmaan.

Joka viikko järjestetään opastettu
tilakierros.

120-vuotias hirsitalo, LEVOLA,
tarjoaa tunnelmalliset puitteet
niin juhlahetkiin kuin arjen
kokoontumisiin.

Koskipolku 28,
25560 Koski as
p. 050 359 3830
helena@koskis.fi
http://www.koskis.fi

Galleria Levola/ Nuketteri
Perniöntie 1719
25520 PERNIÖ
www.galleria-levola.fi

VisitSalo.fi
#VisitSalo
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TERVETULOA SALON TEATTERIIN!
Salon Teatteri on pieni repertuaariteatteri, jonka missiona on tuottaa
monipuolista ja korkeatasoista teatteritaidetta Salossa. Teatteri viettää
ensi vuonna 60-vuotisjuhlavuottaan.
Suomen Harrastajateatteriliitto valitsi
viime vuonna Salon Teatterin jo toistamiseen Vuoden Harrastajateatteriksi.

Syö & nuku
Näe & koe
Lapsille &
perheille

KANNUSTAVUUS:
Kannustamme toisiamme, annamme
rakentavaa palautetta ja viljelemme
positiivisuutta ja iloa.
ILO:
Kaikkea toimintaamme
määrittää ilo.

Shoppaile &
sisusta

Meidät löydät:
www.salonteatteri.com
Salon Teatteri
Mariankatu 3, 24100 Salo
puh. 044 031 6055
Vuohensaaren kesäteatteri
Satamakatu 102, 24100 Salo

KUNNIOITUS:
Arvostamme niin yleisöä, toisiamme
kuin itseämmekin.

Juhli &
kokousta

TINKIMÄTTÖMYYS:
Työstämme ja taiteesta emme ole
koskaan valmiita tinkimään, vaan
pyrimme aina tekemään asiat
paremmin kuin viime kerralla.

Teatterissamme on 2019 uusittu
150-paikkainen katsomo, johon on
esteetön kulku. Me olemme myös
saaneet Muistiystävällinen toimija
-valmennuksen.

Asu &
viihdy

ROHKEUS:
Uskallamme haastaa jatkuvasti omia
rajojamme, tekijöitämme ja katsojiamme. Uskallamme olla rohkeasti omaleimaisia taiteessamme.
Haastamme itsemme kehittymään
ihmisinä, ammattilaisina ja yhteisönä.

Torit &
tapahtumat

Haluamme tarjota laadukkaita kulttuuripalveluita, edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja taiteen saavutettavuutta sekä toimia teatteritaiteen
edistämiseksi. Visiomme on olla osa
paikallista identiteettiä ja ihmisten
arkea. Teatterin tarkoitus on tehdä
rohkeaa ja omaleimaista teatteritaidetta, josta meidät tunnetaan
muuallakin Suomessa.

VisitSalo.fi
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Salo on
aktiiviliikkujan keidas,
luontomatkailijan unelmien täyttymys
ja kalannarraajan huippuapaja

Salon urheilupuisto on keidas keskellä kaupunkia, Teijon kansallispuistossa
luonnonrauha kohtaa historiallisten ruukkikylien nykyelämän, golffareille
löytyy kolme kansainväliset mitat täyttävää golfkenttää Suomen
pisimmillä pelikausilla, Särkisalo tunnetaan hyvistä kalavesistään.
Liikunnasta ja luonnosta voi nauttia ympäri vuoden pyöräillen, patikoiden,
lasketellen, meloen, uiden, ratsastaen tai vaikka rinneautolla huristellen.
Menestyvät urheilujoukkueet ja aktiivisten liikuntaseurojen järjestämät
liikuntatapahtumat tasokkaissa puitteissa tarjoavat jännitystä ja elämyksiä
urheilun parissa.

Salon Urheilupuisto
Salon keskustan kupeessa sijaitsevasta Urheilupuistosta löytyy suuri määrä
erilaisia liikuntapaikkoja, joissa voi harrastaa kymmeniä eri liikuntalajeja sisäja ulkotiloissa. Tilaa liikunnan harrastamiseen löytyy kaikkiaan lähes
100 hehtaaria.
Penkkiurheilusta kiinnostuneille Urheilupuistosta löytyvä Salohalli tarjoaa
liigatason pelejä niin koripallossa kuin lentopallossa. Urheilupuistossa
voi myös skeitata uudella betonirampilla, uida, ratsastaa, huhkia
ulkokuntoilulaitteilla, yleisurheilla, luistella jäähallissa, hiihtää, golfata, kaataa
keiloja, pelata tennistä, kori- ja jalkapalloa, harrastaa porrasjuoksua jne.
Kesällä 2021 Urheilupuiston valtaa maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma Power Cup. Frisbeegolfrata ja Uskelan koulun lähiliikuntapaikka löytyvät myös kävelymatkan päästä Urheilupuistosta. Frisbeegolfratoja
Salossa on kaikkiaan 6.
Perhepuistossa voit kiivetä telineitä pitkin korkealle ja leikkiä supersankaria.
Pyöri pää pyörälle tai keinu hurjissa vauhdeissa taivasta kurottaen. Musisoi,
tee hiekkalinna tai pysähdy nauttimaan eväistä. Suosittu perhepuistomme
sijaitsee myös Urheilupuistossa. Perhepuisto on Salon lukuisista
leikkipuistoista monipuolisin. Aidatulta alueelta löytyvät wc-tilat ja esteetön
leikkipaikka-alue, jossa on huomioitu liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien
tarpeet.
Salon uimahallista löytyvät 30 -metrinen vesiliukumäki, kylmäallas
ja hyppypaikat (1,3 ja 5 m) houkuttavat lapsia ja nuoria valoisaan ja
monipuoliseen uimahalliin. Perheen pienimpiä varten on 30-asteinen lasten
allas, jossa voi leikkiä vesileluilla ja laskea pienestä liukumäestä. Uimahallissa
järjestetään myös kaikille avoimia lasten vesipeuhuja ja vesijumppia. Hallista
löytyvät myös lämpimät terapia- ja viihdealtaat hieronta-asemineen sekä
kaksi 25 metrin allasta. Uimahallin edustalla pääset myös ihailemaan
mieleenpainuvaa Pekka Jylhän Ilo-taideteosta, jättikokoista rantapalloa.
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Salon urheilupuisto – keidas keskellä kaupunkia

12. Anisten ratsastusalue
p. 040 900 9518

3.

Hai-park
040 168 6400

4.

SSO-jäähalli
jaaliikuntahalli.oy
@salo.salonseutu.fi

13. Salohalli
p. (02) 778 4750
Salon keilahalli
p. 044 733 3071

5.

Jäähalli
p. (02) 778 4731

6.

Perhepuisto ja
ulkokuntoilulaitteet

7.

Jalkapallokentät
p. (02) 778 4725

8.

Salon Tenniskeskus Oy
p. 0500 946 736

9.

Lämmitettävä
tekonurmikenttä
p. (02) 778 4725

10. Tennis- ja koripallokentät
p. (02) 778 4725

14. Salon Golfkeskus Oy
p. 0500 535 063
Ravintola Maranklubi
p. 0400 822 332
15. Uimahalli
p. (02) 778 4720
16. Urheilutalo &
liikuntatoimisto
p. (02) 778 4750,
(02) 778 4715
17. Salon lukio
Beach volley ja
koripallokentät
18. Uskelan portaat
19. Infotaulu

Näe & koe

Skeittiparkki ja
koirapuisto

Lapsille &
perheille

2.

Salo Golf
Letkeää citygolfia Suomen parhaan
Urheilupuiston ytimessä.
Torilta on meille minuutin ajomatka.
Kiireisimmille tarjoamme
9 reiän green feen edullisesti.
Myös minigolfia tarjolla

Shoppaile &
sisusta

11. Keskusurheilukenttä
p. (02) 778 4725

Juhli &
kokousta

Frisbeegolf ja kuntorata
Pahkavuoressa

Tervetuloa!
Salo Golf
Anistenkatu 1
24100 Salo
p. 02 721 7300
www.salogolf.fi

Asu &
viihdy

1.

Syö & nuku

Urheilupuisto sijaitsee noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta.
Tilaa liikunnan harrastamiseen puistossa on kaikkiaan lähes 100 hehtaaria. Urheilupuistosta löytyy suuri määrä erilaisia liikuntapaikkoja, joissa
voi harrastaa kymmeniä eri liikuntalajeja sisä- ja ulkotiloissa.

VisitSalo.fi
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Pyöräilyharrastus Salossa
Salossa on erittäin hyvät pyöräilymahdollisuudet, jotka ovat viime vuosina
parantuneet huomattavasti. Jokaiselle löytyy varmasti mieluisaa pyöräiltävää
Salon alueelta.
Retkipyöräilijöille on Rannikkoreitti, jota pitkin voi ajella ihailemaan Teijon
nähtävyyksiä tai kiertää yli 200 km pitkän lenkin aina Bengtskärin majakan
kautta takaisin Saloon.
Maastopyöräilijöille löytyy 3 km keskustasta sijaitseva Tupuri MTB Park,
joka tarjoaa toistaiseksi 10 eritasoista maastopyöräilyreittiä.
Salosta pääsee Lehmijärven retkeilyreittiä myöden myös Teijon kansallispuiston reiteille metsäteitä ja polkuja pitkin. Meri-Teijon laskettelukeskuksessa
avataan 2020 keväällä upouusi maastopyöräilykeskus Meri-Teijo Bike Park,
jossa rinteen nousu onnistuu hissillä. Myös useita muita merkkaamattomia
maastopyöräily reittejä löytyy Salon alueelta.
Tupurissa on 2019 syksyllä valmistunut reilun kokoinen Pumptrack-rata, jossa
voi hioa pyörän hallintataitojaan.
Maantiepyöräilyä voi Salon ympäristössä harrastaa asfaltoiduilla väylillä
lyhyistä 50 km pikkulenkeistä aina koko Salon talousalueen kiertävään yli
200 km lenkkiin.
Kaupunkipyöräilyä helpottavat Salon kattavat kevyenliikenteenväylät koko
taajaman alueella Inkereelle sekä Märynummelle asti.
Ilari Koivusalo,
Habanero Mountainbikers ry.
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Salossa kasvanut Leivo on seurannut
maasto- ja alamäkipyöräilyn nousua
Salossa 2010-luvun alusta lähtien.
Tulossa kilpailuja ja kävijöitä
Hänestä lajin paikalliset harrastusmahulkomailta
Bike Park on myös ammattiajajien näyt- dollisuudet ovat kasvussa: “Täällä on
tämö. Ennen puiston avautumista siellä kaikille jotain, sekä kisaajille että aloitjärjestetään Enduro Warm-up -kilpailu, telijoille.”
ja myöhemmin on luvassa DH Suomi
Cup -kilpailu. Vuodelle 2021 on jo kaa- Bike Parkin yrittäjät ovat Leivolle envailtu Suomen mestaruuskisoja.
tuudestaan tuttuja. Hän näkee puiston
monipuolisuuden yhtenä sen palvelu“Pyöräilijöitä on tullut paljon erityisesti valteista. “On hienoa, että Bike Park
Turun seudulta, sillä bike park on en- panostaa asiakasystävällisyyteen. Näin
simmäinen Varsinais-Suomen alueella. lajiin vihkiytymättömätkin pääsevät
Myös Etelä-Euroopasta ja Britanniasta helposti mukaan toimintaan”, Leivo
tulevat turistit ovat löytäneet alueen. kiittelee.
VisitSalo.fi
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Järvi-Salo &
lande
Torit &
tapahtumat
Syö & nuku

Tukea lajin huipulta
Myös Petteri Leivo, alamäkiajon Suomen mestari tunnistaa Teijon pyöräilymahdollisuudet. “Jo luonto houkuttelee tänne ihmisiä. Kun siihen vielä
lisätään monipuoliset pyöräreitit, niin
toimiva yhtälö on valmis”, Leivo toteaa.

Näe & koe

“Olemme lisäksi keskustelleet metsähallituksen kanssa opastetuista retkistä
Teijon kansallispuistoon. Teijon laajat
maisemat ja helposti lähestyttävä sijainti houkuttelevat tänne kauempaankin”, Salminen uskoo.

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Hissillä ylös, vauhdilla alas
Bike Parkin reiteille noustaan Teijon
hiihtokeskuksen ankkurihisseillä. Loppumatka on alamäkeä, vaikka pisimmillä osuuksilla joutuu vähän polkemaankin. Kokeneita ajajia kehotetaan
ottamaan omat pyörät mukaan.

Reiteiltä voi valita mieleisensä ja niitä voi
laskea omassa tahdissa. Vauhti ei silti
saa ohittaa turvallisuutta. Kypärät ovat
pakollisia, ja nuorimpien ajajien seurana on oltava mukana alan harrastaja,
sillä reitit eivät ole valvottuja. Salmisen
mielestä sopiva ikää harrastuksen aloittamiselle on 8–10 vuotta.

Teijossa on paljon potentiaalia”, uskoo
Salminen.

Lapsille &
perheille

Ensimmäisenä vuonna tarjolla on 10
erilaista reittiä, helpoista radoista pro- ja
enduro-ratoihin. Helpoimmilla flow-radoilla ei ole kiviä tai kantoja, ja niitä
pitkin voi helposti rullata alas. Ratojen
pituudet vaihtelevat 400 metrin ja kilometrin välillä. Haastavimmilla radoilla
on teknisiä osuuksia ja isoja hyppyjä.
"Niiden tarkoitus olisi saada herättämään tunteita, että kokeneempiakin
ajajia kammottaa”, Salminen varoittaa.

Bike Parkista voi vuokrata maasto-,
alamäki- ja Fatbike-pyöriä. Tarjolla on
myös varusteita ja varaosia. Vaikka
asiakkaiden matalin taitotaso otetaan
huomioon, ei pyörien laadusta Bike
Parkissa kuitenkaan tingitä. “Laadun
suhteen noudatamme harrastajilta
harrastajille -periaatetta. Jos huonoilla
välineillä lähdetään ajamaan, niin itku
tulee”, tietää Salminen.

Shoppaile &
sisusta

Monipuolisia reittejä ja
vaatimustasoja
Teijo Ski & Action Parkin kupeeseen
avautuu toukokuussa 2020 maasto- ja alamäkipyöräilyyn erikoistunut
Meri-Teijo Bike Park. Sen perustajat
Jani Salminen ja Valtteri Vainio ovat
halunneet luoda Teijoon monipuolisen pyöräilykohteen, jossa eri taito- ja
vaatimustasot on huomioitu.“Salon
pyöräilypiireissä on jo pitkään toivottu
tällaista puistoa. Olemme innoissamme
voidessamme nyt vastata tuohon toiveeseen”, kertoo Jani.

Juhli &
kokousta

Kansallispuistojen rehevät metsäreitit, pitkä rannikkoreitti ja mukavat levähdyspaikat historiallisten ruukkikylien varrella
houkuttelevat pyöräilijöitä läheltä ja kaukaa. Vauhtia ja haasteita kaipaavien valinta on Meri-Teijo Bike Park.

Asu &
viihdy

Vauhdin huumaa Meri-Teijo Bike Parkissa

Luontomatkailua
Salossa on Teijon kansallispuiston lisäksi monia hienoja retkeilykohteita, joissa
voi tutustua rikkaaseen kulttuurihistoriaamme ja monipuoliseen luontoon.
Muinais- ja kulttuuripolut kertovat seudun varhaisten ihmisten tarinaa. Luontopoluilla ja koskiympäristössä voi tutustua lintuihin, kasveihin ja jääkauden
muokkaamaan maisemaan. Retkeilyn ja luonnossa liikkumisen olosuhteita on
jatkuvasti kehitetty ja myös esteettömyys on huomioitu.

Latokartanonkosken luontopolku

Salon Perniössä, Kiskonjoessa sijaitseva Latokartanonkoski on Etelä-Suomen
näyttävin koskialue. Putouskorkeus koskessa on 500 metrin matkalla lähes 16
metriä. Kosken kuohut ovat henkeäsalpaavat erityisesti kevät- ja syystulvien
aikaan.
Latokartanonkoskelta löytyy paljon merkkejä asutuksesta eri vuosisadoilta.
Kosken voimalla on pyöritetty myllyjä, sahaa, ruukkia, vasarapajaa
ja viinanpolttimoa. Paikalla on mahdollisesti ollut kruununmylly
1300–1400-luvuilla. Vuonna 1805 rakennetun myllyn rauniota voi ihailla
myllysillalta. Alueella tavataan uhanalaisia ja muita lajeja kuten saukko,
lepakoita, simpukoita, koskikara ja lohikaloja.
Luontopolut kiertävät luonnonsuojelualueella ja osin yksityisillä mailla
muodostaen noin 2,2 kilometrin pituisen keski–vaikeakulkuisen reitin, joka
soveltuu hyvin lyhyelle päiväretkelle. Reitin kulkemiseen menee yhteensä noin
40 minuuttia ja sen varrella on tietoa alueen historiasta ja luonnosta.
Luontopolut lähtevät Hästöntie 140 kohdalta kääntyvän tien päässä
olevalta pysäköintialueelta. Viihtyisiä ja elämyksellisiä hetkiä upean kosken
maisemissa!

Halikonlahden esteetön polku
Halikonlahden lintupolun osaa reitistä on kehitetty syksyn 2019 aikana esteettömäksi. Esteetön polku on 1,9 kilometriä pitkä ja polku kulkee kauniissa maisemissa Viurilanlahden rannalla kiertäen jätevedenpuhdistamon jätevesialtaan.
Polku on tasainen ja päällystetty monin paikoin kivituhkalla mikä mahdollistaa
polulla kulkemisen niin pyörätuolilla, rollaattorilla kuin lastenvaunuillakin. Esteettömän polun lähtöpaikka on osoitteessa Satamakatu 49, Salo. Viurilanlahti
on arvokas lintukohde ja paikka on jo ollut tunnettu lintupaikka 1800-luvulla.
Reitillä ei ole talvikunnossapitoa.
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Bergvikin luontopolku

Kartanot &
retket

Bergvikin luontopolku sijaitsee Bergvikin toimintakeskuksen alueella 18 km
päässä Salon keskustasta Helsinkiin päin. Valittavana on n. 3 ja 5 km mittaiset, viitoitetut reitit. Luontopolun varrelta löytyy kaksi laavua ja opastetaulut.
Polun alusta voi ottaa laavulle polttopuut mukaan, ne ovat vapaassa käytössä.
Bergvikin metsiä hoidetaan Lounais-Suomen metsäkeskuksen tekemän metsänhoitosuunnitelman mukaan. Luontopolulla liikkuessa voi mahdollisuuksien
mukaan kerätä marjoja ja sieniä sekä nauttia luonnon monimuotoisuudesta.
Bergvikintie 43, Salo

Märynummen retkeilyreitti

Särkisalo &
meri

Märynummen retkeilyreitti on maastoltaan erittäin vaihteleva. Kohde sopii hyväkuntoisille, monimuotoisesta reitistä pitäville. Matkan varrella on mm. metsäpolkua, suota, kalliota ja tietä. Opastetun reitin pituus on reilu 5 kilometriä.
Reitti lähtee parkkipaikalta, Märynummen keskustan kupeesta. Hirvitie 96.
Retkeilyreitin lähtöpaikan vieressä myös 18-väyläinen frisbeegolfrata.

Järvi-Salo &
lande

Rikalan muinaispolku ja kalmisto 1000–1200-luvulta

Torit &
tapahtumat

Rikalanmäen kiertävä muinaispolku (20 min.) kertoo alueen rautakautisesta
asutuksesta ja elämästä. Polun varren opastaulut tuovat esille erityisesti hautaamiskulttuuria, kaupankäyntiä sekä alueen arkeologisen tutkimuksen vaiheita. Alueen myöhemmästä asutuksesta muistuttavat jo kadonneiden rakennusten kivijalat ja kellarikuoppien painanteet. Muinaisjäännösten ohella polku
tutustuttaa kulkijansa myös kulttuurikasvillisuuteen. Rikalantie 74, Salo.

Vaisakon lehto ja luontopolku

Syö & nuku

Viurilanlahteen rajoittuva Vaisakon luonnonsuojelualue Halikonlahden länsirannalla muodostuu seudulle tyypillisistä kalliomäillä kasvavista metsistä
ja niiden välisistä lehtoalueista. Alueen jalopuumetsiköt ja suuret tammet
ovat ainutlaatuisia ja siellä tavataan monia harvinaisia sieni- ja jäkälälajeja.
Vaisakko on parhaimmillaan keväällä vuokkojen kukinta-aikaan.
www.luontoon.fi/vaisakko

Viitankruunun muinaispolku
Näe & koe

Viitankruunun muinaismuistoalueella sijaitsee kolme komeaa pronssikautista
hautaröykkiötä. Kauimmaiselta hautaröykkiöltä on upeat näkymät Halikonlahdelle. Polun alkukohdassa on parkkipaikka. Merikulmantie 255 kääntyvä
tie johtaa parkkipaikalle.

Lapsille &
perheille

Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolku

Shoppaile &
sisusta

Aneriojärven luonto- ja kulttuuripolku sijaitsee Suomusjärvellä lähellä Kitulan
taajamaa. Luontopolulla kuljetaan pääosin pitkospuilla, koska alue on herkästi
tulvivaa. Polun varrella on sekä lintutorni että muinaistekniikoilla rakennettu
lintujentarkkailukatos. Polku koostuu kahdesta osasta: Aneriojärven rannassa
sijaitseva n. 1,2 km pituinen, jalkaisin kuljettava luontopolku sekä lähiseudun
viljelymaiden halki kulkeva n. 7 km mittainen pyöräilyreitti.

Vuohensaaren luontopolku

Juhli &
kokousta

Vuohensaari sijaitsee Halikonlahdella muutaman kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta. Vuohensaari palvelee nykyään idyllisenä virkistysalueena.
Luontopolku koostuu 17 aihekokonaisuudesta ja lähtee Satamakadun päästä
Vuohensaaren pysäköintialueelta kiertäen Vuohensaarta myötäpäivään, päättyen leirintäalueen uimarannalle. Polku sopii myös lapsiperheille.

Asu &
viihdy

Lisätietoa alueen runsaista mahdollisuuksista
www.visitsalo.fi/luontokohteet

VisitSalo.fi
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Tutustu retkikohteisiin
www.salo.fi/retkeilykohteet
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Melontareitti merellistä Saloa mukaillen
Ladut ja kuntoradat
www.salo.fi/ladut

Retkeilyreitti kävellen, pyöräillen
Salo-Lehmijärvi-Teijon kansallispuisto

Rannikkoreitti pyöräillen

Rannikkoreitti pyöräillen
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Asu &
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Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

PYÖRÄILY
29. Teijo Bike Park
Teijontie 345, 25570 Teijo
30. Tupuri MTB Park
Kalkkimäenrinne 80, 24280 Salo
31. Pumptrack
Kalkkimäenrinne 3, 24280 Salo
32. Jeturkasti rengasreitti 4,6 km
33. Mikkossuo rengasreitti 6,2 km

8
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13

28 29

27

22

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

GOLFKENTÄT
25. Salo Golf
Anistenkatu 1, 24100 Salo
26. Wiurila Golf
Viurilantie 126, 24910 SALO
27. Meri-Teijo Golf,
Lanskalantie 56, 25570 Teijo
LASKETTELU
28. Teijo Ski & Action Park
Teijontie 345, 25570 Teijo

FRISBEEGOLF
19. Kuusjoki, 9-väylää
Järvitie 142, 25340 Salo
20. Märynummi, 18-väylää
Hirvitie 135, 25250 Salo
21. Pahkavuori, 12-väylää
Majavakatu 9, 24100 Salo
22. Perniö, 8-väylää
Erveläntie 16, 25500 Salo
23. Tupurin, 18-väylää
Kalkkimäenrinne 80, 24280 Salo
24. Kiikala, 6-väylää
Suomusjärventie 151, 25390 Salo

14

Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

UIMAPAIKAT
9. Vuohensaaren uimapaikka
Satamakatu 102, Salo,
10. Piiljärvi
Piiljärventie 34, Muurla
11. Iso-Kiskon uimapaikka
Kajalanrantatie 334, Kisko
12. Kirakan uimapaikka
Kirakantie 239, Perniö
13. Matildedalin meriuimapaikka
Matildan puistotie, Perniö
14. Vähäjärven uimapaikka
Sauruntie 393, Perniö
15. Meripirtin uimapaikka
Särkisalontie 590, Särkisalo
16. Förbyn uimaranta
(Karl Forsström Ab)
Särkisalontie 1361, Särkisalo
17. Hossuksen uimapaikka
Hossuksentie 114, Pertteli
18. Sipilän uimapaikka
Laidikkeentie 127, Suomusjärvi

www.salo.fi/uimarannat

11

Kartanot &
retket
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8. Niksaari
Niksaarentie 340, Särkisalo
Niksaaren Tiiranta Oy
p. 040 587 0848

7. Varvojärvi
Varvontie 487, Pertteli
Saunan vuokrausmahdollisuus.
p. 040 030 3009
www.salonkylmauimarit.fi

6. Nummijärvi
Järvitie 91, Kuusjoki
p. 044 778 4774
Saunan vuokrausmahdollisuus.

5. Naarjärvi
Uimarannantie 245, Perniö
p. 02 778 4775
Saunan vuokrausmahdollisuus.

4. Märynummi
Hirvitie 92, Halikko
p. 02 778 4772

3. Lehmijärvi
Lehmirannantie 121, Salo
p. 02 778 4777, uimavalvonta

2. Kokkila
Kokkilantie 880, Halikko
p. 02 778 4778

1. Härjanvatsa
Silvantie 2, Kiikala
p.02 778 4773
Saunan vuokrausmahdollisuus.

SAUNALLISET UIMARANNAT

SALON UIMARANNAT

Rannikkoreitti-pyöräretkeilyreitti
Pyörämatkailu on entistä suositumpaa ja pyöräilijöiden määrä Rannikkoreitillä
kasvaa vuosi vuodelta. Reitti lähtee Salosta ja jatkuu Teijon kansallispuiston
maisemiin kolmen ruukkikylän - Kirjakkalan, Teijon ja Mathildedalin - kautta.
Rannikkoreitti on laajentunut, joten poikkea nyt myös merelliseen Särkisaloon, missä voit nauttia useiden idyllisten kesäkahviloiden tunnelmasta.
Reitti jatkuu Strömman kanavan kautta Kemiönsaarille Kasnäsiin asti. Kasnäsista voit jatkaa lautalla ulkosaaristoon Rosalaan ja Hiittisten kyliin tai vierailla
Högsaran saarella. Matkaa voi jatkaa myös Örön linnakesaarelle, jossa voit
liikkua pyörällä.
Kasnäsista voi siirtyä myös meriteitse Hankoon, Suomen eteläisimpään
kärkeen. Hangosta voi jatkaa polkien Tammisaareen. Tammisaaresta voi
ottaa suunnan pohjoiseen ja sitä kautta tulla takaisin Saloon. Koko reitillä on
pituutta noin 200 km.
Pyörän voit kätevästi vuokrata reitin varrelta, jossa sijaitsee useita polkupyörävuokraamoja. Voit vuokrata yhdestä pisteestä ja palauttaa seuraavaan.
Pyöränvuokrauspisteitä löytyy Salosta keskustasta, Mathildedalin ruukkikylästä sekä Särkisalosta. www.visitsalo.fi/pyorienvuokraus
Hyppää pyörän selkään ja polje Salosta saaristoon.
www.rannikkoreitti.fi

Melontareitti merellistä Saloa mukaillen
Salon vesistöt tarjoavat mahdollisuuden tutustua alueen
historiaan ja luontoon elämyksellisellä tavalla.
Merellistä Saloa mukaillen – Uskelanjoki – Särkisalo – joki- ja merireitin pituus
on noin 55 km, joka on jaettavissa esimerkiksi kahden päivän noin 5 tunnin
melonnalle.
Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa melontaretkiä on monia. Voit vuokrata
kanootteja omatoimireissua varten tai tilata opastetun retken välineineen
kokeneelta palveluntarjoajalta.
www.salo.fi/retkeilykohteet

Retkeilyreitti
Salo-Lehmijärvi-Teijon kansallispuisto
Nyt Salon keskustasta pääsee myös patikoiden / maastopyöräillen opastettua
reittiä pitkin Teijon kansallispuistoon Kirjakkalaan asti. Reitillä kuljetaan peltoja metsämaisemissa pyöräteillä, sorateillä, metsäautoteillä ja poluilla. Reitin
kokonaispituus on 21 km. Reitin varrella on mm. laavu, tulipaikkoja, hieno
näköalapaikka ja muinaispolku (Viitankruunun kautta kiertävä reitti).
Retkeilyreitti on pituutensa ja korkeuserojensa vuoksi keskivaativa reitti ja soveltuu hyväkuntoisille henkilöille, joilla ei ole liikkumisrajoitteita. Reitin käyttö
rajoittuu sulan maan aikaan, sillä reitillä ei ole talvikunnossapitoa. Reitin
kulkemiseen menee kävellen noin 5 tuntia ja maastopyörällä noin 1,5 tuntia.
Lehmijärven uimarannalla on kesäaikaan käytössä sauna ja kioski. Lähtöpaikkojen läheisyydessä ovat käytössä Salon keskustan palvelut ja Kirjakkalan
ruukkikylän palvelut. Lisätietoja www.salo.fi/retkeilykohteet
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Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande

Teatterit, kesäteatterit, elokuvateatterit, museot sekä kirjastot viihdyttävät
lapsiperheitä monipuolisella tarjonnallaan. Esimerkiksi elektroniikkamuseossa
pääset testaamaan vanhoja videopelejä, soittamaan käsivälitteisen puhelinkeskuksen kautta tai katsomaan entisajan hittiohjelmia. Salon paikallismuseoissa löytyy koettavaa ja katsottavaa koko perheelle, vie perhe kesäiselle
retkelle ja samalla tutustumaan paikalliseen historiaan!

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Vuohensaari on keidas kaupungin keskustan kupeessa. Viihtyisällä saarella
sijaitsee leirintäalue, uimaranta, luontopolku, leikkipuisto, minigolf-rata,
kesäteatteri sekä kesäkahvila-ravintola.

Shoppaile &
sisusta

Salossa on monipuolisesti liikuntapaikkoja ja -kohteita koko perheelle!
Retkeile Teijon kansallispuiston perheystävällisillä reiteillä, tutustu Tupurin
Pumptrack-rataan tai uudistettuun skeittiparkkiin Urheilupuistossa. Urheilupuisto on muutenkin koko Suomen paras ja sieltä löytyy myös iso ja ihana
leikkipuisto, Perhepuisto.

Asu &
viihdy

Lapsille
&
perheille

Tapahtumia lapsiperheille on Lasten laulukaupungista, Salo Circus –festivaaliin sekä EtnoSalo-festivaalin monikulttuurisiin työpajoihin. Myös Salon torin
ohjelmalliset kesäsunnuntait ja maankuulut torstain iltatorit huippuesiintyjineen tarjoavat perheille mitä mainioimpia mahdollisuuksia nauttia Salon
kesästä.

Juhli &
kokousta

Salossa voi pitää hauskaa sisäseikkailupuistossa, lähteä opastetulle eräretkelle, ratsastustallille, esteettömälle lintupolulle, geokätköilemään, uimarannalle
tai lukuisiin leikkipuistoihin…

VisitSalo.fi
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Toivon Tila

Lasten Laulukaupunki

Ohjatut synttärikutsut käsityöteemalla. Päivänsankari voi valita käsityön
aiheen mieltymyksensä mukaan. Synttärit sopivat 6–12 vuotiaille
tytöille sekä pojille. Kaiken ikäisille ja tasoisille ryhmille löytyy oman
osaamisen mukainen työ tai tekeminen. Myös kierrätysmateriaalien käyttö
on mahdollista. Paketteihin sisältyy tilat, tarjoilut, ohjaus ja tarvikkeet.
Juhlapaikkana on Toivon Tilan Vintti (Ammakontie 130, Halikko as.)

Lasten Laulukaupunki ry viettää 30v
-juhlavuotta.

Ehdota rohkeasti erityistoiveita tai tilaa ohjelmaa kotisynttäreille!

Lastenlaulufestivaalit järjestetään
Salon torilla ja sen lähiympäristössä
4.-7.6.2020 ja Ohjelmalliset sunnuntaitorit jatkuvat taas kesäkuusta
elokuun loppuun.

toivontila@gmail.com
p. 050 518 0896
www.toivontila.fi

Lisätietoja festivaalista ja
muista tapahtumista:
www.lastenlaulukaupunki.fi

@toivontila

Isovanhempien ja lastenlasten yhteinen loma Lehmirannassa
Koulujen loma-ajat ovat usein mummujen ja vaarien sekä lastenlasten
yhteistä aikaa. Lehmirannan lomakeskus järjestää isovanhemmille ja
lapsenlapsille yhteisiä lomajaksoja syksyllä, kunhan koronarajoitukset sen
sallivat. Lomille on järjestetty päivittäin yhteistä ohjelmaa, karkkibingoa,
ulkoilua leikkimistä, musisointia, uintia tms. Lehmirannan keittiö huolehtii
kaikkien ruokailusta! Tiedotamme loma-ajankohdista tarkemmin
verkkosivuillamme.
Lehmirannantie 12
25170 Salo
p. 02 727 5200
lehmiranta@elakeliitto.fi
www.lehmiranta.fi

Hiusstudio Merinell
Hiusstudio Merinellin asiakkaana
jokainen on vähän prinsessa!
Tiesitkö, että meillä voit järjestää
ikimuistoiset prinsessasynttärit?
Hiusstudio Merinell, mukana elämäsi
juhlissa.
Länsiranta 8, p. 02 733 6110
Vilhonkatu 8, p. 02 733 2158
www.merinell.fi
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SALON TEATTERISSA TIPPUKIVITAPAUS
Sanailottelua, korviin tarttuvaa musiikkia ja
ajanmukaista teatteria juuri tämän hetken
lapsille ja aikuisille!

Kartanot &
retket

Tippukivitapaus on Laura Ruohosen samannimiseen
runoteokseen ja Anna-Mari Kähärän musiikkiin
perustuva koko perheen musikaali. Teos palkittiin
vuoden 2017 parhaana näytelmätekstinä ja
parhaana lastenlevynä 2018.

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Yökyöpelit–sarjasta tuttu Mahtimummeli Päätäi
Väätäinen saa ensimmäisen agenttitehtävänsä
Agenttinero Narulta. Papupurkista seikkailemaan
lähtenyt rohkea pikkupapu Seija Soija ja hänen uusi
ystävänsä ujo Hujoppi yrittävät löytää maailman
parhaan piilopaikan. Matkallaan heitä seuraa
lentämään opetteleva Tukaani. Yhdessä he tapaavat
hykerryttäviä hahmoja ja otuksia matkaten mm.
yhdeksän tähden luksuspuksus Hiippailuhotellin
kautta maan uumeniin tippukiviluoliin.
Ohjaus Johanna Parkkinen
Esityksen ensi-ilta on perjantaina 20.3.2020 ja
viimeinen esitys lauantaina 9.5.2020.

Torit &
tapahtumat

Suosittelemme näytelmää yli 3-vuotiaille.
Esityksen kesto n. 2 h (sis. väliajan)

Syö & nuku

Liput Lippupisteestä tai Salon Teatterista
Ryhmäliput Salon Teatterin toimistolta

Alkumaa Oy

Näe & koe

Alkumaan palveluiden tavoitteena
on lasten ja nuorten sekä heidän
perheiden hyvinvoinnin edistäminen
ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja
nuorten huostaanoton ja syrjäytymisen ehkäiseminen ennaltaehkäisevällä ammatillisella toiminnalla.

Metsäseikkailut lapsiperheille

Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä erityistä tukea tarvitseville
ammatillisesti ja luovasti toteutettua ryhmätoimintaa maatilalla. Luotamme
aitouden, luonnon ja eläinten eheyttävään vaikuttavuuteen. Metsä tarjoaa
toimintaa, tarinoita ja seikkailuja ryhmänne toiveet ja haasteet huomioiden.

Metsäretki on lapsille aina yhtä
jännittävä seikkailu! Teijon kansallispuiston merkityt reitit ja huolletut
taukopaikat tekevät retkeilemisen
lasten kanssa helpoksi.
Matildanjärven kierros 5,5 km
2,5–5 tuntia
Nenustan kierros 3,6 km 2–3 tuntia
Totin luontopolku 1,3 km 1–2 tuntia
Sahajärven kierroksen alkuosa
1,5 km 1–3 tuntia

• luontolähtöiset työhyvinvointipäivät
• elämykselliset maatila ja metsäretket
• ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta
(luontolähtöistä ohjelmaa voi myös tilata eri tilaisuuksiin)
Alkumaa Oy • Niina Merivirta • Ajomäentie 103 A, 31400 Somero
040 545 1518 • niina@alkumaa.fi • www.alkumaa.fi
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Juhli &
kokousta

Alkumaa - Elämäsi paras päivä!

Asu &
viihdy

www.alkumaa.fi

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Alkumaa Oy
Niina Merivirta
Ajomäentie 103 A, 31400 Somero
040 545 1518 • niina@alkumaa.fi

Me salolaiset olemme erittäin ylpeitä kaupunkimme maineesta
hyvänä kauppapaikkana.

Shoppaile
&
sisusta

Lukuisissa keskustan persoonallisissa kivijalkaliikkeissä teet hyviä
kauppoja leppoisassa tunnelmassa. Useissa liikkeissä palvelee
omistaja ehkä jo kolmannessa sukupolvessa, joten palvelu on
yksilöllistä sekä asiantuntevaa. Korkeatasoisista kauppakeskuksista
sekä muilta kaupan alueilta löytyvät monipuoliset valikoimat ja Salon
tori ja torstaiset iltatorit ovat kesäaikaan kokemisen arvoisia.
Ruuhkaton ja ystävällinen palvelu, hyvät valikoimat sekä maksuton
pysäköinti ovat Salossa loistava yhdistelmä.
Ylhäisten Sisustustehdas
Liikkeemme sijaitsee Salossa vanhassa näkkileipätehtaassa. Rakennuksen
tehdasmainen olemus toimii ainutlaatuisena ympäristönä sisustusalan monitoimitalollemme. Meiltä löydät niin kotimaiset brändituotteet, monipuolisen
huonekalumalliston kuin Suomen laajimman, oman maahantuonnin tuoman
mattovalikoiman. Isona osana palveluamme on kattava ja osaava stailaus- ja
sisustussuunnittelupalvelu, jonka avulla luomme kotiisi tai haluamaasi tilaan
omannäköisen ympäristön. Liikkeestämme löydät myös ammattitaitoisen ja
monipuolisen ompelupalvelun.
Tervetuloa ostoksille tehtaallemme!
Avoinna ma–pe 10–18, la 10–15
Ylhäistentie 3, 24130 Salo
p. 044 788 9904
info@sisustustehdas.fi, www.sisustustehdas.fi

Bizarre
Bizarre valloittaa personallisuudellaan ja väreillään. Uniikit vaatteet, asusteet
ja sisustustuotteet tukevat kestävää kehitystä. Ekologisuus ja eettisyys näkyvät myös myymälän kierrätystä suosivassa sisustuksessa. Ystävällinen palvelu
on Bizarressa sydämen asia. Bizarre on myös baari, kahvila, keikkapaikka ja
ruokaravintola – ks. lisää netistä.
Salon Taiteilijaseuran TAIDELAINAAMO – osta tai vuokraa aitoa taidetta.
Myymälä avoinna ti-pe klo 11-18, la klo 11-16
Helsingintie 2, 24100 Salo
p. 040 550 9105
bizarre@bizarre.fi
www.bizarre.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Järvi-Salo &
lande

MUURLA
Muurlan viihtyisä, yli tuhannen neliön myymäläkokonaisuus on paikka, jossa brändin modernit tuulet ja menneiden kausien aarteet kohtaavat. Myymälässämme Muurlan omaa tuotevalikoimaa täydentävät tarkkaan valitut
tuotemerkit ja sisustustuotteet vuodenaikoja mukaillen.

Torit &
tapahtumat

Muurlan tuotekehityksen kulmakivinä toimivat ajattomuus, käytettävyys ja katseen kiinnittävä muotoilu. Muurlan
ruoanlaitto-, kattaus- ja sisustustuotteiden päämateriaaleina käytämme lasia, laadukasta emalia ja kotimaista
puuta. Omia kuosejamme täydentävät lisenssituotteet, joissa seikkailevat muun muassa rakastetut Muumit ja
Peppi Pitkätossu ystävineen.

Syö & nuku

Myymälän yhteydessä toimii kahvila-ravintola, jossa voit nauttia päivittäin maukkaasta lounasbuffetista, kauden á
la carte -annoksista ja kahvilan tuoreista herkuista. Omassa leipomossamme valmistettuja leivonnaisia voit ostaa
myös mukaan kotiin tai tuliaisina vietäväksi. Ajantasaisen lounaslistamme voit katsoa osoitteesta maittavamenu.fi.
Muurlan myymälään on helppo poiketa E18 moottoritieltä tai 1-tieltä. Sijaitsemme 15 kilometrin päässä Salosta
Helsingin suuntaan.

Näe & koe

Tervetuloa Muurlaan!

Asu &
viihdy

Löydät meidät Instagramista
tunnuksella @muurladesign ja
Facebookista
nimellä Muurla

Juhli &
kokousta

Nähdäänkö myös somessa?

Shoppaile &
sisusta

Lapsille &
perheille

Muurlantie 9
25130 Muurla
Myymälä p. 020 711 8899
Ravintola p. 020 711 8885
www.muurla.com

VisitSalo.fi
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Design Hill Ehkä Suomen miellyttävin
taukopaikka
Helsingin ja Turun välisellä
moottoritiellä Halikossa
Laajasta skandinaavisesta lifestyle
-valikoimastamme löydät tunnettujen koti- ja ulkomaisten brändien
kauniita ja käytännöllisiä tavaroita
itselle ja lahjaksi- etsitpä sitten uutuuksia tai klassikoita tai vain jotain
kivaa, joka tuottaa iloa!
Tutustu myös kahvilamme monipuoliseen kahvila- ja lounasvalikoimaan.
Olemme avoinna
ma–pe 9–19, la 9–18, su 12–19.
(Juhlapyhien aukiolot www.designhill.fi tai Facebook Design Hill)
Vaskiontie 418, 24800 Halikko
www.designhill.fi
puh: +358(0)2736 2266

Salon Sisustus ja Tapetti Oy
Olemme sisustuksen erikoisliike Salossa. Myymälästämme löytyy harvinaisen
kattava valikoima tapetteja sekä Annie Sloan sisustusmaalit suoraan hyllystä.
Tapettivalikoimamme kattaa kaikki materiaalit, hintaluokat sekä erikoismittaiset kuvatapetit.
Meiltä myös sisustussuunnittelupalvelut lähes 20 vuoden kokemuksella.
Järjestämme Annie Sloan Chalk Paint TM kursseja, joissa opit uusia
tekniikoita ja muiden AS tuotteiden käyttöä.
Tervetuloa innostumaan, meillä on tekemisen meininki.
Helsingintie 27, 24100 Salo
p. 044 284 9417
sanna@sisustusjatapetti.fi
www.sisustusjatapetti.fi

Decor Artikki Oy
Artikista löydät kankaat tilausmallistona niin arkeen kuin juhlaan.
Valmistamme toiveittesi mukaan yksittäisiä verhoja tai jopa kodin kattavia
tekstiilikokonaisuuksia, verhoista, tyynyistä ja päiväpeitoista tuolinpäällisiin.
Halutessasi suunnittelupalvelumme tulee myös kotiisi ottamaan mitat
ja tekee toiveittesi perusteella suunnitelmat. Asiakkaiden tarpeesta on
syntynyt myös kotien saneerauspalvelu: tapetointi, kylppäriremontit ja
uudisrakentaminen kuuluvat myös toimialaamme.
Länsiranta 8, 24100 Salo
p. 040 516 8726
helena.virta@artikki.fi
www.artikki.fi
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Leino Design Shop
Leino Design Shopista löydät tyylikkäitä kotimaisia design- ja käsityötuotteita, mm. ruostumattomia
lyhtyjä, kynttilöitä, kodin tekstiilejä,
laukkuja, saippuoita, koruja, julisteita
ja nahkatuotteita
Harventajankuja 5, 24130 Salo
p. 050 505 0879
info@leinodesign.fi
http://www.leinodesign.fi

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Plazaa kannattaa ehdottomasti seurata myös sosiaalisessa mediassa – näin
pysyy ajan tasalla kaikista kauppakeskuksen tapahtumista. Tapahtumista tiedotetaan Plazan nettisivuilla www.kauppakeskusplaza.fi, Plaza Shopper -mobiilisovelluksessa sekä Facebookissa ja Instagramissa.

Järvi-Salo &
lande
Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

@kauppakeskusplaza

Asu &
viihdy

facebook.com/kauppakeskusplaza

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Plaza on erittäin aktiivinen kauppakeskus, joka tarjoaa asiakkailleen elämyksiä
mielenkiintoisten tapahtumien muodossa ympäri vuoden. Tapahtumia vietetään muun muassa terveyden, lasten, muodin, hintakampanjoiden, harrastusten, Plazan synttäreiden ja Joulun avauksen merkeissä. Yksi yleisön suosikkitapahtuma on salolaisten oma leikkimielinen Tanssii Tuttujen Kanssa -kisa.

Torit &
tapahtumat

Kauppakeskuksesssa on yli 50 liikettä tai palvelua. Ostosten lomassa on mukava herkutella viihtyisissä kahviloissa tai ravintoloissa. Voit hemmotella itseäsi
kauneushoidoilla, akupunktiolla tai erilaisilla hierontahoidoilla. Plazassa voit
hoitaa myös lääkärikäynnit Mehiläisessä, hammashoidot Oralissa ja poiketa
Apteekissa.

Syö & nuku

Plazaan on helppo tulla. Rautatie- ja linja-autoasema sijaitsevat vain kahden
minuutin päässä. Plaza tarjoaa asiakkailleen kolme tuntia ilmaista pysäköintiaikaa mukavasti säältä suojassa. Pysäköintitaloon on neljä sisäänkäyntiä:
Mariankadulta, Annankadulta sekä kaksi Asemakadulta. Kauppakeskuksessa
on 750 parkkipaikkaa, joista kolmannes on lämmitettyjä. Parkkihallista löydät
myös autopesulan sekä sähköauton latauspisteitä.

Näe & koe

Asiakkaat ovat kuvanneet Plazaa juuri sopivan kokoiseksi kauppakeskukseksi. Plaza on salolaisten olohuone. Virkeä kauppakeskus haluaa pitää yhteyttä
asiakkaisiinsa mm. monipuolisten tapahtumien ja sosiaalisen median kautta.

Lapsille &
perheille

Kauppakeskus Plaza on Salon sydämessä!

VisitSalo.fi
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Tervetuloa Naisten Paratiisiin
Vilhonkatu 1, torin ja kauppakeskuksen puolivälissä

Modaliisa
Yksilöllistä käyttömuotia
XS-XXXL
p. 040 566 9317

&

www.modaliisa.fi

Liivi-Lehti
Liivit ja uimapuvut
myyjän avustuksella
p. 02 731 3281
Muuttanut Turuntie 3

ark. 9.30–17 • la 9.30–14

Salon Turkisateljee
Turkisten korjaus ja muodistus
on ekologinen valinta
Länsiranta 8, Salo
p. 02 733 4224
Tiina Suokorpi p. 040 724 3106
www.salonturkisateljee.fi

Maripuoti
Naisten ja miesten vaatteiden sekä sisustustuotteiden erikoisliike Salon
keskustassa. Maripuodista löydät useita tunnettuja merkkejä kuten
Marimekko, Ritva Falla, Aino, Marc O’Polo, Laurie, Aarikka, KN Collection
sekä THEONE.
Meiltä saat myös laadukkaat ja ajattomat Marimekon liikelahjat sekä
ompelupalvelun.
Paikallista Salolaista palvelua jo vuodesta 1964!
Tervetuloa Maripuotiin!
HUOM! Uusi sijaintimme Suomen parhaan torin varrella.
Horninkatu 9, 24100 Salo
MA-PE 10-17.30 (iltatoritorstaisin 10-19), LA 10-14
02 731 7083 | salo@maripuoti.fi | www.maripuoti.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Maleena
Naistenvaateliike täynnä kauniita
ja yksilöllisiä juhla-asuja sekä
laadukkaita arkivaatteita.

Kauneushoitola Rosmarinus
Haluatko hyviä tuloksia ihollesi? Hoitolassani saat aina yksilöllistä ihonhoidon
ohjausta, tehokkaita tuotteita ja hoitoja sekä rauhallisen läsnäolon. Sarjoina
BTB13, Ekopharma, Dr.Baumann ja
Artdeco.

Turuntie 10, 24240 Salo
p.045 277 3680
kaunoleninki@gmail.com
www.kaunoleninki.fi

Lapsille &
perheille

Turuntie 14
24240 Salo
p. 02 731 3103
rosmarinus@sposti.net
www.rosmarinus.fi

Salon Skinlab
Täyden palvelun kosmetologinen hoitola ja DiegoDallaPalma PRO kauneudenhoitopalvelut. RVB LAB The Make Up meikkauspalvelu ja Shop. 30
vuoden kokemuksella ja rautaisella ammattitaidolla asiakas on hoitolassamme kaiken huomion keskipiste. Jatkuvalla koulutuksella pidämme itsemme
ajan tasalla ja seuraamalla maailman uusimpia trendejä tuomme ne ilolla
käyttöönne. Anna itsellesi tai lahjaksi hyvää oloa ja terveyttä koko
keholle ja mielelle.

Asu &
viihdy

Turuntie 8, 24100 Salo
p. 045 614 1500

Shoppaile &
sisusta

Yksilöllistä muotia ja palvelua laatua
sekä ajatonta tyylikkyyttä arvostaville
naisille Salon Muotikadulla. Suosimme kotimaista vaatesuunnittelua ja
valmistusta. Pellava on suosikkimateriaalejamme (mm. Tarina-Asu, Saagadesign, Anne Lamberg). Runsas valikoima myös isoja kokoja. Liikkeessä
sijaitsee NP Palveleva housushop.

Juhli &
kokousta

Kaunoleninki

Järvi-Salo &
lande

Villa COCO
Horninkatu 13 C 4
24100 SALO
GSM:
p. 045 6454 344
info@cocofashion.fi
www.facebook.com/villacocofashion.fi/

Torit &
tapahtumat

Naisten vaate- ja asusteliike torin varrella. Muodikkaita ja persoonallisia vaatteita. Laukkuja, koruja ja klipsuttimia.
Lisäksi PLUS-koon vaatemallisto sekä
www.cocofashion.fi -verkkokauppa.

Syö & nuku

Villa Coco

Näe & koe

Turuntie 3
24100 Salo
p. 050 300 4009
info@maleena.fi
www.maleena.fi

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Tervetuloa asiantuntevaan ja
palvelevaan liikkeeseemme!

info@salonskinlab.fi, www.salonskinlab.fi
VisitSalo.fi
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Headline – House of Beauty
Nyt löydät kaikki huipputiimimme palvelut saman katon alta. Palvelemme upeissa uusissa tiloissa aivan kaupungin ydinkeskustassa – kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.
Kauneuskeskuksestamme saat Salon Headlinen täyden palvelun kampaamopalvelut
sekä laadukkaat ja monipuoliset parturipalvelut. Kauneushoitola Beauty Headlinen
ammattitaitoiset kosmetologit huolehtivat sinusta keskeytyksettä koko rentouttavan
hoidon ajan. Hiustuote- ja kosmetiikkamyymälästämme löydät laajan valikoiman
laadukkaita tuotteita.
Uudet tilat mahdollistavat myös räätälöitävien tilaisuuksien järjestämisen isommillekin
porukoille! Hemmotteluhetkiin, polttareihin, hääseurueille, juhlapäiviin valmistautumiseen... Meiltä saat kaikki palvelut juhliin kampauksista ja kynsistä upeisiin meikkeihin.
Olemme sinua varten! TERVETULOA!
Tutustu lisää palveluihimme sivuillamme www.headline.ac
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Parturi ja Kampaamo
Salon Headline
Turuntie 4
02 731 2241
Kauneushoitola
Beauty Headline
Turuntie 4
02 733 3780
www.headline.ac

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Salon Silmälasikeskus
Salon ydinkeskustassa toimiva Salon
Silmälasikeskus on täyden palvelun
optikkoliike. Yritys on perustettu
vuonna 1972 ja olemmekin Salon
vanhin yksityinen optikkoliike.

Kartanot &
retket

Vuosikymmenten kokemus,
ammattitaito ja modernit toimintatavat mahdollistavat hyvän palvelun
kaikissa näkemiseen liittyvissä
asioissa.

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Tule meille kun haluat olla silmälasimuodin edelläkävijä. Luomme juuri
sinun persoonaasi sopivan tyylin.
Kun haluat nähdä hyvin ja näyttää
hyvältä, me palvelemme sinua
ammattitaidolla!
Palvelemme
ma–pe 9.00–17.30
la
9.00–14.00

Lapsille &
perheille

Näe & koe

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Turuntie 14
24240 Salo
p. 02 727 2800
www.optikkosalo.fi
info@optikkosalo.fi

Siisti ja valoisa keskustan kirppis kivenheiton päässä kauppakeskuksista
sekä linja-auto- ja rautatieasemalta. Meiltä löydät jokaiselle jotakin ja
viihdyt luonamme varmasti koko päivän. Laajalta kirppisalueeltamme
löydät yli 250 myyntipaikkaa.
Kahvilassamme on tarjolla monenlaista makeaa ja suolaista herkkua. Lapsille
on viihtyisä leikkipaikka, jossa pyörivät piirretyt koko päivän. Liikuntarajoitteiset olemme huomioineet leveillä käytävillä ja toimivilla sisäänkäynneillä.
Tervetuloa!

VisitSalo.fi

Asu &
viihdy

Avoinna ma–pe 10–18, la-su 10–15. Poikkeusaukioloajat nettisivuilta.
Vilhonkatu 22 • 24100 SALO • p. 040 769 0890
info@kirppisaarresaari.fi • www.kirppisaarresaari.fi

Juhli &
kokousta

Shoppaile &
sisusta

Kahvila-kirpputori Aarresaari
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MAJOITUS

➊

Salon taidemuseo Veturitalli
www.salontaidemuseo.fi

➎

Original Sokos Hotel Rikala
www.rikala.fi

➒

Piihotelli
www.piihotel.fi

➋

Salon teatteri
www.salonteatteri.com

➏

Scandic Hotel Salo
www.scandichotels.fi/salo

➓

Vuohensaari Camping
www.vuohensaari.fi

➌

Teatteri Provinssi
www.teatteriprovinssi.fi

➐

Hotel Fjalar
www.fjalar.fi

⓫

Lehmiranta
www.lehmiranta.fi

➍

Astrum-Keskus
astrumkeskus.fi

➑

Hotelli Salora
www.hotelsalora.fi

⓬

Toivon Tila
www.toivontila.fi
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Café Maku
www.cafemaku.fi

⓮

Salon Silmälasikeskus
www.optikkosalo.fi

24

Salon Sisustus ja Tapetti
www.sisustusjatapetti.fi

33

Salon Seurahuone
www.salonseurahuone.fi

⓯

Kaunoleninki
www.kaunoleninki.fi

25

Muurla Design
www.muurla.com

34

Ravintola Kastu
www.ravintolakastu.fi

⓰

Maleena
www.maleena.fi

26

Ylhäisten Sisustustehdas
www.sisustustehdas.fi

35

Leipomokahvila Kuiro
www.kuironleipomo.fi

⓱

Kauppakeskus Plaza
www.kauppakeskusplaza.fi

27

36

Cafe 68
www.cafe68.fi

⓲

Salon Turkisateljee
www.salonturkisateljee.fi

Leino Design
www.leinodesign.fi

28

37

Maran klubi
www.maranklubi.fi/

⓳

Decor Artikki
www.artikki.fi

Kirppis Aarresaari
www.kirppisaarresaari.fi

29

38

Salon Skinlab
www.salonskinlab.fi

⓴

Maripuoti
www.maripuoti.fi

Radiokirppis
www.salonradiokirppis.fi

30

Salon Ekocenter
www.sat-ry.com/ekocenter

39

Headline
www.headline.ac

21
22

Liivi-Lehti & Modaliisa
Liivi-Lehti muuttanut Turuntie 3
Villa Coco
www.cocofashion.fi

31

Secondhandmarket.fi
www.secondhandmarket.fi

40

Rosmarinus
www.rosmarinus.fi

41

Hiustudio Merinell
www.merinell.fi
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Bizarre
www.bizarre.fi

Shoppaile &
sisusta
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Design Hill
www.designhill.fi

Asu &
viihdy

37

⓭

Näe & koe

SHOPPAILE, HERKUTTELE JA HEMMOTTELE

99

Juhli
&
kokousta

Salo tarjoaa kokouksille, juhlille ja suuremmille tilaisuuksille sekä tapahtumille täydelliset puitteet. Vietä aikaa yhdessä ja istahda valmiiksi katetun pöydän ääreen.
Kokousväki voi keskittyä kokousasioihinsa kartanoissa, ruukeissa tai
maaseudun rauhassa, lähellä luontoa, jossa on helppo irtautua kiireestä ja antaa aikaa ajatuksille. Suuremmille tapahtumille ja tilaisuuksille
löytyy hyvien yhteyksien päästä modernit ja käytännölliset tilat, jotka
muuntautuvat helposti erilaisiin tarkoituksiin.
Alueen erilaiset juhlatilat, kartanot, maatilojen salit ja huvilat, sopivat
niin häiden, sukujen kuin myös pienempien ryhmien kokoontumisiin.
Juhlaväki löytää lukuisat kirkot läheltä juhlapaikkoja sekä monipuoliset
majoitusvaihtoehdot hotelleissa, maatiloilla tai mökeissä juhlan tunnelman mukaan.

Rikalanmäki – elämyksiä, kulttuuria ja historiaa
Rikalanmäki tarjoaa upeat ja historialliset puitteet niin perhejuhlien kuin
yritystilaisuuksien järjestämiseen. Meiltä löytyy erilaisia tilavaihtoehtoja aina
200 hengen tilaisuuksiin saakka.
Tunnelmallisen avotuliravintolamme Chef Rôtisseur loihtii maukkaat ateriat
lähiruuasta, huomioiden yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeet. Teatteri
PROvinssi tarjoaa teatterivintillä konsertteja ja teatterielämyksiä.
Ota meihin yhteyttä niin teemme teille ikimuistoiset juhlat tai virkistävän
kokouspäivän ainutlaatuisella Rikalanmäellä!
Rikalantie 74, 24800 Halikko
Eija Halkilahti p. 040-8328275
Mikko Halkilahti p. 0400-745234
eija@rikalanmaki.fi, www.rikalanmaki.fi
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Salon Seurahuoneen Juhlapalvelu
ja Little Wedding Factory
Ikimuistoisia hetkiä, makuja ja
tunnelmaa Teidän juhlapäiväänne
osaavasti, vuosien kokemuksella,
uusilla ideoilla ja freshillä otteella.
Ota yhteyttä ja suunnitellaan
yhdessä ainutlaatuinen juhlanne!

Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Asemakatu 1, 24100 Salo
p. 02 733 7123
www.salonseurahuone.fi
www.littleweddingfactory.com
maija.lehtinen@salonseurahuone.fi

Pukkilan kartanon juhlatilat

Näe & koe

Juhlat ja kokoukset Salossa!
Historiallisessa, kauniin rustiikkisessa
miljöössä, modernein mukavuuksin.

Lapsille &
perheille

Villiläntie 276
24130 Salo
ww.pukkilankartano.fi

Shoppaile &
sisusta

Hotel Fjalar

Juhli &
kokousta

Kokousta kodikkaasti ja viihtyisästi
idyllisessä Hotel Fjalarissa.
Rauhallinen ja tunnelmallinen hotelli
pienryhmien ja juhlavieraiden majoittamiseen. Varaa vaikka koko hotelli
omalle porukalle! Ota yhteyttä niin
suunnitellaan teille sopiva kokouspäivä & majoituspaketti.

Asu &
viihdy

Rinteentie 5
24240 Salo
p. 02 777 600
info@fjalar.fi
www.fjalar.fi
VisitSalo.fi
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Teijo Catering
Teijo Catering - Anna meidän auttaa.
Joustavasti kylmää ja kuumaa ruokaa - turvallisesti ja räätälöidysti. Juhlasi eivät
ole kiinni sähköistä tai muista ruuan tekemiseen vaikuttavista tekijöistä, autossa mm.oma keittiö ja kylmiö. Meiltä laadukkaat ja yksilölliset catering-palvelut. Catering niin häihin, rippijuhliin kuin syntymäpäiville. Anna meidän auttaa
ja ota rennosti. Ammattitaidolla, ajatuksella ja sydämellä juuri tarpeittenne
mukaan. Pitopalvelu - helpota juhliasi. Käytämme kokonaishinnoittelua, ei yllätyksiä laskussa. Pitkällä kokemuksalla ja ajatuksella, Teijo Catering. Toimimme Turku-Helsinki akselilla.
p. 050 592 9301
teijocatering@gmail.com
www.teijocatering.fi

Bar Bizarre
Kansainvälisesti paikallinen kahvila-baari, joka tuntuu kodilta ja toisaalta tutustuttaa tuntemattomaan. Oman keittiön
leivonnaiset ja nälkäisen kulkijan eväät.
Keikkapaikka, kohtaamispaikka ja hengähdyspaikka.
Viihtyisässä ruokaravintolassa paikalliset
raaka-aineet ja maailman maut kietoutuvat toisiinsa.
Meillä järjestät juhlat, kokoukset ja yksi- Viihtyisä ja tyylikäs Villa Meri
tyistilaisuudet. Kysy lisää!
ympäristöineen tarjoaa ainutlaatuiset
Bizarressa saat olla oma itsesi. Come as puitteet juhlien ja yritystilaisuuksien
järjestämiseen luonnonkauniissa
you are - or be a bit bizarre!
Särkisalon saaressa. Villa Meri sopii
niin tunnelmallisiin kynttilöiden
Bar & Restaurant Bizarre
valaisemiin talvihäihin kuin raikkaisiin
Helsingintie 2, 24100 Salo
p. 040 550 9105
merituulen tuoksuisiin kesähäihin.
bizarre@bizarre.fi
Tilat jopa 100 hengelle. Majoitusta
www.bizarre.fi
Ylöstalon mökeissä.
Iso-Keisarin tie 5,
25630 Särkisalo
p. 040 564 5676
www.ylostalo.fi
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Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Haukkalan juhlatilat – tunnelmallisia tiloja elämäsi
juhlahetkiin

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Haukkalan juhlatilat sijaitsevat erinomaisella paikalla keskellä kaunista
maaseutua. Matkaa Salon keskustaan tulee vain viitisen kilometriä.
Haukkalan juhlatilat tarjoaa idylliset
puitteet erilaisiin tilaisuuksiin muun
muassa perhe- ja yritysjuhliin, kokouksiin sekä saunailtoihin. Haukkalasta löytyy muun muassa juhlavat
salitilat ja maalaisromanttinen navetanvintti, joka on suosittu kesähäiden
pitopaikka.

Järvi-Salo &
lande

Ota yhteyttä, niin suunnittelemme
teille parhaimman mahdollisen
kokonaisuuden ja toteutamme
ikimuistoiset juhlat.

Torit &
tapahtumat

Inkereentie 452, 24280 Salo
Eija Halkilahti p. 040-8328275,
Mikko Halkilahti p. 0400-745234

Syö & nuku

eija@haukkalanjuhlatilat.fi
www.haukkalanjuhlatilat.fi

Lapsille &
perheille
Shoppaile &
sisusta

Cafe 68 Pitopalvelu on täyden palvelun juhla- ja pitopalvelu Salossa.
Meiltä saat herkulliset ja monipuoliset tarjoilut ja osaavan henkilökunnan juhliisi ja tilausuuksiin.
Vuokraamme myös astiastoja.

Juhli &
kokousta

Lupaamme lisäksi lyömättömät
hinnat. Tervetuloa!
Salorankatu 5–7, 24240 Salo
p. 044 777 3999
info@astrumkeskus.fi
www.astrumkeskus.fi

Café 68 Pitopalvelu

Helsingintie 68
24100 Salo
p. 044 027 5644
www.pitopalvelu-salo.fi

Asu &
viihdy

Merkkipäivät, juhlat, kokoukset, seminaarit, koulutukset tai Tyky-päivät. Ja
yöpyminen saman katon alla Hotelli
Salorassa! Astrum Areenassa onnistuu
500 hengen tilaisuudet ja upeassa
teatterikatsomossa 350 hengen tilaisuudet. Lisäksi useita, pienempiä tiloja
eri tarpeisiin, kuten upea kokoustila
saunalla.
Kattava ohjelmapalvelumme on
vertaansa vailla. Teatterinäytöksistä
liikunnallisiin aktiviteetteihin. Kuplafutista, itsepuolustusta, hyvinvointiluentoja, ainutlaatuinen autonäyttely,
elektroniikkamuseo...
Tai miten olisi juhlien kunniaksi
vauhdikas sambashow, pokeri-ilta tai
livekaraoke housebändimme kera?
Lisäksi raikasta ulkoilmaa ampumajuoksukisoissa tai maastoratsastusta
ryhmällenne yhteistyökumppaniemme kanssa.

Näe & koe

Astrum-Keskus

VisitSalo.fi
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Mathildan Marina
Järjestä tehokkaat koulutukset, virkistyspäivät ja kokoukset merellisissä
tunnelmissa. Myös illanvietot, kesäjuhlat, pikkujoulut ja työyhteisön
hengennostatustilaisuudet onnistuvat meillä.
Haluatko tarjota työyhteisöllesi elämyksiä? Kaipaatko työpaikallesi uutta
otetta? Kerro toiveesi – me autamme sinua toteuttamaan ne! Paikalliset
kalastusoppaat järjestävät lähivesillä opastettuja kalastusmatkoja.
Melontaoppaan matkassa pääset unohtumattomalle retkelle. Nähdään!
Ruukinrannantie 4, 25660 Mathildedal
p. 02 2502 432
info@mathildanmarina.fi
www.mathildanmarina.fi

Villa Topuli
Villa Topuli on tunnelmallinen
juhlapaikka, kauniissa järvien
ympäröimässä maalaismiljöössä, vain
kivenheiton päässä kaupungista.
Villa Topuli huokuu vanhanajan
tunnelmaa ja tarjoaa ainutlaatuiset
puitteet juhliin.
Hirsisessä päärakennuksessa on
vieraiden käytössä juhlasalin lisäksi
pienenempiä saleja, iso lasikuisti sekä
erillinen buffetsali.
Pihapiiristä löytyy riihikappeli, pihasauna, aitta ja majoitustiloja.
Villa Topulilla on myös oma ranta
läheisen Pernjärven rannalla.
Kalkkilantie 5
25110 Salo
044 027 5644
kirsi.orpana@laaksosetoy.fi
www.topuli.fi

Hiusstudio Merinell
Tiesitkö, että kiireetön tunnelma ja
avarat, valoisat tilat Länsirannan
liikkeessämme mahdollistavat
rentouttavan hetken arjen keskellä
tai ikimuistoisen illan isommallekin
seurueelle?
Olet sydämellisesti tervetullut
viihtymään Hiusstudio Merinelliin!
Länsiranta 8, p. 02 733 6110
Vilhonkatu 8, p. 02 733 2158
www.merinell.fi
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Juhlatila Riihipesä ja Kitulan
kulttuuripysäkki
Kivan tunnelman, hyvän palvelun
ja herkullisen ruoan juhla- ja
tapahtumapaikka Suomusjärvellä.
Katso tuleva ohjelmisto Kitulan
kulttuuripysäkin Facebook-sivulta.
Kitulantie 11,
25410 Suomusjärvi
p. 044 569 3035
niina.malkia@siivila.fi
www.kulttuuripysakki.fi

Koolle Oy
Järjestäisittekö seuraavan
yritystapahtumanne luonnon
helmassa tai kulttuurin keskellä?
Yhdistämme luovasti erilaiset
palvelut ja toteutamme
tapahtuman juuri teille!
www.koolle.fi
040 7682924

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Vuohensaaren
kahvila-ravintola

Katiskanmäki, Firapeli

Syö & nuku

Meiltä syntymä- ja hääpäivälomat
Juhlaidylliä maaseudulla. Tilat 10-530
vanhemmille aikuisille. Tule juhlimaan henkilölle. Juhlavieraasi yöpyvät
tai juhlia pakoon.
kätevasti mökeissä, huoneissa ja
Caravan-alueella. Häät, perhejuhla,
Monipuolisissa tiloissamme majoittuu
kurssi, konsertti, tykypäivä, kokous,
ja kokoustaa luonnon ympäröimänä
savusauna.
kerrallaan jopa 200 henkilöä.
Tervetuloa!
Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato
Särkisalontie 2, 25610 Ylönkylä
p. 02 727 5200
050 517 7759
lehmiranta@elakeliitto.fi
sumppu@ebaana.net
www.lehmiranta.fi
www.katiskanmaki.fi
Tarkista kesän aukioloajat
verkkosivuiltamme.

Järvi-Salo &
lande

Lehmirannan lomakeskus

Torit &
tapahtumat

Satamakatu 100
24100 Salo
p. 050 576 3119
info@vuohensaari.fi
www.vuohensaari.fi

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Vuohensaaressa voit järjestää kokoukset / tilaisuudet tarjoiluineen.
Kabinetti max 40 hlöä tai tanssilavalla jopa 200 hlön tilaisuudet.
Tutustu paketteihin kotisivuillamme.
Tervetuloa viihtymään!

Leipyölin tila

Näe & koe

Maatilamatkailu Leipyöli. Meillä voit
pitää juhlia tai kokouksia maaseudun
rauhassa. Tunnelmallisessa päärakennuksessa on tilaa jopa 50 hengelle ja
Pihatuvan kokoustilassa on tilaa noin
30 hengelle.

Lapsille &
perheille

Leipyölintie 218
25500 Perniö
p. 050 338 2768
myynti@leipyoli.com
www.leipyoli.com

Osuuskunta Pro Perniö

Lupajantie 1, 25500 Perniö
propernio@gmail.com
www.propernio.fi

120-vuotias hirsitalo, LEVOLA,
tarjoaa tunnelmalliset puitteet
niin juhlahetkiin kuin arjen
kokoontumisiin.
Vaihtuvia tasokkaita taidenäyttelyitä.

Juhli &
kokousta

Oivia tiloja kaikenlaisiin kokouksiin
ja juhliin 4-100 henkilölle. Uusin
kokoustekniikka ja wlan. Pääosin
esteetön kulku. Varaukset netitse.

Vieraile viehättävässä teatterinukkien
kodissa. Pääset kurkistamaan satujen
maailmaan.

Galleria Levola/ Nuketteri
Perniöntie 1719
25520 PERNIÖ
www.galleria-levola.fi

Asu &
viihdy

Perniön Kunnantalo

Shoppaile &
sisusta

Galleria Levola / Nuketteri

VisitSalo.fi
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Asu
&
viihdy
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Vaihda kallis elämä rikkaaseen
Täältä saat omakotitalon samaan hintaan kuin Helsingistä yksiön. Sijainti on
loistava – moottoritietä hurauttaa Salosta Turkuun reilussa puolessa tunnissa
ja pääkaupunkiseudulle reilussa tunnissa. Jos työpaikka ei ole
Salossa niin työmatkat sujuvat mukavasti, nopeasti ja edullisesti junalla,
bussilla tai vaikka kimppakyydillä – eikä työmatkaan kulu juurikaan enempää
aikaa kuin pääkaupunkiseudulla asuvilla ja liikkuvilla.
Salossa on myös hyvät mahdollisuudet etätyön tekemiseen.

Suomusjärven muinainen, esihistoriallinen alue ja maaston muodot lisäävät
viihtyvyyttä. “Paikan erilainen, rauhallinen perusvire auttaa palautumaan jokapäiväisessä arjessa. Suomusjärvellä kunnioitetaan rauhaa, mutta vaalitaan
myös yhteyksiä”, Sanni kiittelee.
Kotiovelta metsäpolulle tai Saloon pelaamaan tennistä
Suomusjärvellä voi lähteä suoraan kotiovelta luontoon juoksemaan tai hiihtämään, vuodenajasta riippuen. Salon alueelle muuton myötä Sanni on myös
löytänyt uudestaan lempilajinsa, tenniksen. “Käyn usein Salon Tenniskeskuksessa pelaamassa, tila on viihtyisä ja pelaaminen edullisempaa kuin pääkaupunkiseudulla. Myös valmennuksen taso täällä on todella korkea”, Sanni
iloitsee.
“Houkuttelevinta Suomusjärvellä on se, että täällä on tilaa elää ja kokea,
nähdä kauas. Mutta on myös aikaa kohtaamisille, uusille tuttavuuksille ja
keskusteluille.”

VisitSalo.fi
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Syö & nuku

Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Särkisalo &
meri

Kartanot &
retket

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät

Turvallisuuden tuntua luonnosta itselle sekä asiakkaille
Taipaleen pieni ja ystävällinen kyläyhteisö saa Sannilta kehuja. Hän ostaa
naapureiltaan lähiruokaa, ja satunnaiset kohtaamiset johtavat usein pitkiin
keskusteluihin. Sanni on kiitollinen ympärillään olevista ihmisistä, joilta hän
voi tarvittaessa pyytää apua.

Näe & koe

”Suomusjärvellä
on tilaa elää ja
kokea, nähdä
kauas.”

Juuri itsensä kuunteleminen kuuluu elämään uudessa ympäristössä. Sanni tarjoaa ääni- ja esiintymiskoulutuksia SoundByNature-yrityksensä kautta.
Työssään hän kannustaa asiakkaitaan löytämään oman äänensä luonnosta.
“Luonnossa kokee itsensä turvalliseksi. Silloin on helppo saada kiinni tuntemuksistaan”, Sanni toteaa. Kotoaan Sanni voi helposti toimia asiakaslähtöisesti Turku–Salo–Helsinki-akselilla. Suomusjärveä hän luonnehtiikin ihan
omaksi alueeksen: “Kuin asuisi pohjoisen erämaassa, mutta silti pääsee helposti kaupunkiin.”

Lapsille &
perheille

Uudessa kodissa uusi ja vanha yhdistyvät. Sannilla on
talossa 100 megan netti, mutta hän myös lämmittää
taloaan puilla. “Moderni elämä voi olla monipuolista.
Kun pohdin muuttoa Suomusjärvelle, siskoni vaati lupaamaan, etten muuttaisi tänne metsän keskelle julkisen
liikenteen ulottumattomiin. Mutta lopulta kuuntelin kuitenkin itseäni”, Sanni kertoo.

Shoppaile &
sisusta

Syyskuussa 2019 Sanni muutti Espoosta Suomusjärvelle
Taipaleen kylään moderniin hirsitaloon, joka on rakennettu tontilta kaadetuista hirsistä.

Juhli &
kokousta

Sanni Orasmaa on kansainvälisesti tunnettu
jazz-laulaja ja äänipedagogi. Ammattiura musiikin
parissa on kuljettanut häntä Helsingistä Saksaan
ja aina Yhdysvaltoihin asti. Nyt maailmaa nähnyt
laulaja on löytänyt uuden kodin Suomusjärveltä,
jonka ihanuuden hän haluaa jakaa muiden kanssa.

Asu &
viihdy

Maailmalta Suomusjärven
rauhaan

Voit asua kätevästi keskellä kaupunkia ja palveluita, luonnonläheisellä asuinalueella omakotitalossa tai rivitalossa, puhtaassa maalaismaisemassa, ruukkikylän idyllissä tai lähellä harrastustasi, vaikkapa golfkentän vieressä.
Salon Urheilupuisto on valtakunnallisestikin vertaillen ainutlaatuinen keskittymä, jossa harrastetaan kymmeniä lajeja ratsastuksesta jääkiekkoon ja golfiin.
Aktiivinen yhdistystoiminta täydentää Salon monipuolisen harrastus- ja virkistystoiminnan. Teijon kansallispuisto, ruukit ja kartanot sekä Salon iltatorit
ja lukuisat muut tapahtumat paitsi houkuttelevat matkailijoita, myös lisäävät
asukkaiden viihtyvyyttä.

Asunnon neliöhinta
Helsinki 4368 €
Asunnon neliöhinta
Salo 1257 €
Asuntojenhinnat.fi

Muuta Saloon ja vaihda kallis elämä rikkaaseen. Täällä on edullisemmat
elinkustannukset, väljä asuminen, lyhyet välimatkat ja harrastukset lähietäisyydellä. Arkielämän luksusta – perheellä on enemmän yhteistä
aikaa ja mahdollisuus harrastaa.

#SuosittelenSaloa
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#VaihdaKallisElämäRikkaaseen

Teijon kansallispuisto
& ruukkikylät
Kartanot &
retket
Särkisalo &
meri
Torit &
tapahtumat

Järvi-Salo &
lande

Tervetuloa Saloon!
www.salo.fi

Juhli &
kokousta

Salon kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy on yrittäjyyden palvelukeskus, joka palvelee salolaisia yrityksiä ja Saloon sijoittumista pohtivia
yrityksiä.
Ota yhteyttä, niin kerromme, miten bisneksesi voisi pyöriä
Salossa!
Yrityssalo Oy • Joensuunkatu 7 • 24100 Salo
www.yrityssalo.fi • Investsalo.fi
VisitSalo.fi

Syö & nuku
Lapsille &
perheille
Shoppaile &
sisusta

Syitä miksi juuri Salo:
1. Vahva, olemassaoleva yritysyhteistyö
2. Keskeinen sijainti - reilu tunti Helsingistä, vajaa tunti Turusta
3. Toimivat palvelut yrityksille
– ison kaupungin palvelut pienessä kaupungissa
4. Asumista ja rentoa elämänlaatua

Asu &
viihdy

Sijoitu
&
menesty

Sijoittumispalvelu auttaa
Toivotamme yrityksesi tervetulleiksi Saloon. Voimme auttaa sinua arvioimaan Saloon sijoittumisen lisäarvoa liiketoiminnallesi. Sijoittumispalvelumme kattaa kokonaisvaltaisesti kaikki sijoittumista suunnittelevan
yrityksen tarpeet osaavan henkilöstön rekrytoinnista toimitiloihin, yritystukimahdollisuuksiin ja sujuviin lupaprosesseihin saakka.

Näe & koe

Salo on monien mahdollisuuksien kaupunki, jossa on vireä elinkeinoelämä ja pitkät yrittäjyyden perinteet. Lyhyet ja sujuvat matkat pääkaupunkiseudulle ja Turkuun takaavat, että asiakkaat, kumppanit ja vaativakin
avainhenkilöstö ovat helposti saavutettavissa. Elinvoimaiselta alueeltamme löytyy ehdokkaita työvoimaksi, uusiksi asiakkaiksi, päämiehiksi tai
alihankkijoiksi. Tarjolla on toimitiloja pääkonttoritasolle saakka, isoja ja
pieniä tontteja sekä liikepaikkoja moneen tarpeeseen. Salossa on tilaa
uudelle yritystoiminnalle ja kasvulle.
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Tervetuloa Salon toritunnelmaan.
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Esitteen aineisto on pääosin maksullista ilmoitustilaa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme vastaa tietojen oikeellisuudesta. Salon kaupunki ja Yrityssalo

