
 

Aateliskartanoita, taidetta, 

historiaa, merta  ja herkkuja! 
Kolmen päivän matka täynnä  

upeita kohokohtia joka päivä!                                                

 

 

 

Tämä upea matka 

9-11.06.2022 
 

Tervetuloa monipuoliselle, herkulliselle, aisteja herättävälle matkalle 
Etelä-Suomeen. Sehän on kuin ulkomaille matkustaisi, ja mikäs sen 
parempaa näin pandemia-aikana!                      

 Tällä matkalla painotetaan aistielämyksiä. Paneudutaan esim. taiteisiin, kohteina on 
niin ihastuttava Salon taidemuseo Veturitalli, kuin Helene Schjejrbeck-
huippuasiantuntijan rooliopastus Tammisaaressa itse Helene Schjerfbeckinä. Herkkuja 
saadaan mm. Wiurilan aateliskartanossa. Kartanon emäntä Anne Marie Aminoff 
esittelee aatelissukunsa (Armfeltit) ja vie meidät vielä itse kokoamaansa kotimuseoon 
sekä kartanon huimaan hevosvaunumuseoon.  

Paikallisväriä täytyy saada mukaan - sitä löytyy virkeästä, ikivanhasta Tenholan kylästä. 
Saamme maistella juustolan tuotteita ja koemme kaupan, josta saa suunnilleen kaikkea 
traktorinpyöristä sisustustuotteiden kautta kotona tehtyyn juustoon. 

Tsaaritar Maria Feodorovna vieraili peräti 7 kertaa ns. Dagmarin lähteellä Tammisaaren tien 
varrella. Tsaaritar oli alkuperäiseltä nimeltään Dagmar, Tanskan prinsessa. Lähteellä hän joi 
sen raikasta vettä - niin mekin, koska paikaan tullaan edelleen pitkienkin matkojen takaa 
hakemaan tätä ihanaa vettä. Tämä osuus tehdään veneellä! 



Torstai 09.06.2022 on taidetta, historiaa ja herkkuja täynnä! 

10.00 Tapaaminen Salon Veturitallissa. 

10.00  10.30 aamukahvit leivonnaisen kera Veturitallin kahvilassa.  
10.30 - 12.30 Veturitallin kahden näyttelyn opastetut vierailut 

13.00 - 14.00 lounas Wiurilan kartanossa 

14.00 - 15.30 suvun esittely ja vaunu- ja kotimuseon opastettu 

vierailu Wiurilan kartanossa 

15.30 - 16.30 Ajo Tenholaan. 

16.30 - 17.30 tutustuminen Tenholan juustolaan 
17.30 - 18.00 Tutustuminen Tenholan harmaakivikrkkoon 
18.00 - 19.30 Kauppakäynti ja illallinen Tenholan ravintola "Takataskussa" ("Bakfickan"). 

19,50 sisäänkirjautuminen hotelli Motel Marineen Tammisaareen meren rannalle. 

Perjantaina vuorossa Helene Schjerfbeck-rooliopastus, merimatka, Mustion linna 

ja illallinen - 10/06/2022 
10.00 - 12.30 Rooliopastus Schjerfbeckin maisemissa Tammisaaressa 

12.40 - 13.40 Lounas ravintola Fyrenissä meren rannalla.  
13.45 - 14.05 merimatka Tammisaaren satamasta Dagmarin lähteelle 

14.05 - 15.00 opastettu vierailu lähteellä 

15.00 - 15.20 merimatka takaisin Tammisaareen 

15.30 - 16.30 ajo Mustion linnaan 

17.00 - 18.00 opastettu kierros Mustion linnassa 

18.00 - 19.00 paluu Motel Marineen 

19.30 -  illallinen Motel Marinessa 

Lauantaina Tammisaari, rauniolinna, sotahistoriaa ja 

kotimatka - 11/06/2022 
10.00 - 11.30 opastettu kierros Tammisaaressa                             

11.30 - 12.00 ajo Raaseporin linnaan 

12.00 - 14.00 draamaopastus linnassa, lounas linnanvoudin tuvassa 

14.00 - 15.00 ajo Kirkkonummen Igor-museoon 

15.00 - 16.00 opastettu vierailu Igor-museossa - kaikki Porkkalan 

parenteesista! 

16.00 - 16.30 kahvit kafé Igorissa 

16.30 kotimatka alkaa!  

Koko paketin hinta 353/€/hlö sis. päiväohjelman 
mukaiset opastukset, lounaat, päivälliset, kahvi hetket, 2 yön 
majoituksen Motel Marinessa ja bussikuljetukset. 
Kuljetusaikataulu ja reitti ilmoitetaan myöhemmin, kun 
tiedetään matkustajien lähtöpaikat!  

Sitovat ilmoittautumiset 30. 4-22 mennessä, matkan 
peruuttaminen veloituksetta 5.5-22. Mahdollisen sairauden varalta suosittelemme 
matkavakuutusta peruutusturvalla!   

Soita ja kysy lisää Pentti p. 0440257470, Lea p. 0405198252 tai Pirjo p. 
0505309282 

 


