NOTTA POHOJANMAALLE - OPINTORETKI MA 16.5.2016
Lähde mukaan tutustumaan Pohjanmaan maaseutumatkailukohteisiin! Opintoretkellä tutustut
erilaisiin yrityksiin ja yrittäjiin. Piipahdamme myös Kaskisten puutalokeskustassa ja Kauhajoen
tunnetuimmassa kahvilassa. Matka on avoin ja maksuton kaikille maaseutumatkailusta
kiinnostuneille. Ainostaan lounas (18,50 €) on omakustanteinen. Lähäre ny kattomaha!
Ilmoittaudu ma 9.5. mennessä linkistä https://elomake.samk.fi/lomakkeet/5455/lomake.html.
Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä. Matkan järjestää Satakunnan maaseutumatkailun
koordinointihanke 2. Lisätietoja Soile Vahela, soile.vahela@samk.fi, p. 044 710 3990.

klo 08.00 Lähtö Huittisten linja-autoasemalta (Valtatie 2 pysäkeiltä kyytiin, mm. Peipohjan
pysäkki n. klo 8.20, Harjavalta, Hiittenharjun pysäkki, n. klo 8.30, Ulvila n. klo 8.45)

klo 09.00 Lähtö Porin linja-autoasemalta (Vaasan tien varrelta kyytiin, Merikarvia n klo 9.40)
klo 10.15 Maatilamatkailu Wanha Tupa, yritysesittely ja aamukahvit, www.wanhatupa.fi
(lähtö 10.50)
Vanha v. 1821 rakennettu pohjalaistalo on kunnostettu rakkaudella ja taidolla majoituspaikaksi.
Talo pihapiireineen sopii myös erinomaisesti tilaisuuksien järjestämiseen. Wanha Tupa tarjoaa
lomalaiselle rauhaa maatilalla, idyllisen merenrantakaupungin tunnelman sekä meren.
Osoite: Lillsundintie 39, 64300 Lapväärtti, Kristiinankaupunki

Puh. 040 566 6489

klo 11.20 Opastettu kierros puuKaskisissa, vierailu lahjapuodissa, www.visitkaskinen.fi
(lähtö 12.20)
Tutustumme vanhaan puutalokaupunkiin ja sen kulttuurihistoriaan. Kaskisen elinkeinot on kautta
aikojen suuntautuneet meren antimien hyödyntämiseen ja merenkulkuun. Etenkin kesäaikaan
järjestetään kaupungissa paljon kävijöitä houkuttelevia tapahtumia: markkinoita, urheilutapahtumia
sekä korkeatasoista kulttuuriohjelmaa.
Osoite: Raatihuoneenkatu 34, Kaskinen

Puh. 0400-868781

klo 12.40 Kasvihuoneravintola Lind’s Kök, yritysesittely ja lounas, www.lindskok.fi (lähtö
13.45)
Pohjanmaalla Närpiössä voi kokea trooppisen ympäristön vuoden ympäri. Mansikantaimet,
tomaatintaimet, trooppiset hedelmäpuut ja syötävät kukat ympäröivät ravintolaa. Nautimme
lounaan tässä ainutlaatuisessa kohteessa. Lounas on OMAKUSTANTEINEN, hinta 18,50€.
Osoite: Bäcklidvägen 476, 64200 Närpes
Puh. 040 5108124

klo 14.25 Tilavierailu Mäntylän tila, yritysesittely, www.mantylantila.fi (lähtö 14.50)
Mäntylän tila on eteläpohjalainen tila, jossa tarjotaan asiakkaille ruokaa, majoitusta ja
savusaunomista. Tilalla on yli 300-vuotiset perinteet maatilana ja vuodesta 1997 siellä on
harjoitettu matkailutoimintaa. Tila on sisutettu alkuperäiseen 1800-luvun tyyliin. Tilan
majoituskapasiteetti on varattavissa mm. Bookingista ja Agodasta.
Osoite: Mäntylänkuja 43, Närvijoki (Kurikka)
Puh. 040-539 0145

klo 15.40 Valkoinen Puu, yritysesittely ja iltapäiväkahvit, www.valkoinenpuu.fi
Valkoinen puu on Kauhajoella toimiva lifestyle-yritys, joka tekee käsityönä kakkuja ja keramiikkaa.
Kahvilassa kotitekoisia leivonnaisia ja myymälässä oman keramiikkapajamme tuotantoa. Valkoinen
puu on myös TV:stä tuttu.
Osoite: Topeeka 15, 61800 Kauhajoki
Puh. 044 710 9906

klo 16.20 Paluumatka alkaa, tie 661, Päntäne-Isojoki-Kuvaskangas, Merikarvia, n. klo 17.25
n. klo 18.05 Paluu Porin linja-autoasemalle
n. klo 19.00 Paluu Huittisten linja-autoasemalle

Pidätämme oikeuden muutoksiin!

