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Paas poiketen meille! 

Alla on kolme retkipakettiehdotelmaa, jotka voidaan toteuttaa ryhmällenne 

sellaisenaan tai voimme yhdessä tehdä muutoksia ryhmän tarpeiden ja 

kiinnostuksen mukaan. Lisää tietoa Loimaan matkailukohteista löydät osoitteesta 

www.loimaa.fi/vapaa-aika/matkailu. Meidät Loimaan Seudun Matkailuoppaat 

löydät osoitteesta www.lsmoppaat.fi.  

Retkien hinnat ovat viitteellisiä ja riippuvat ryhmän koosta ja ryhmän tekemistä 

valinnoista. 

 

Kivistä päreisiin 

Loimaan kiven myymälässä, Kivicenterissä, on esillä suuri kivivalikoima, jonka äärellä kuulemme 

kotimaisen kiven matkasta kallioperästämme kuluttajamarkkinoille ympäri maailmaa. Suuri osa 

suomalaisten taiteilijoiden kiviveistoksista on myös toteutettu heillä. Haluttaessa on mahdollisuus 

tutustua taidenäyttelyyn. Seuraavaksi siirrymme Loimijoen 

varteen Loimaan Taidetaloon, jonka päänäyttely perustuu Eino 

ja Meeri Haapasen lahjoittamaan taidekokoelmaan. Vaihtuvissa 

näyttelyissä on esillä myös niin paikallisten kuin muidenkin 

taiteilijoiden töitä. Maittavan lounaan nautimme Ruokaviraston 

toimitiloissa sijaitsevassa Loimaan juhlapalvelun ravintolassa. 

Päivä jatkuu Hollonmäen vanhassa pihapiirissä, jossa 

tutustumme 1860-luvulla rakennettuun hirsiseen, päreillä 

pinnoitettuun päärakennukseen. Rakennuksen sisällä on laaja 

kokoelma vanhaa maalaistalon esineistöä. Iltapäiväkahvit nautimme Veteraanituvan lämmössä 

Loimaan Veteraanipuistossa. Kuulemme Loimaan veteraanien toiminnasta ja voimme tutustua 

tuvassa ja pihapiirissä olevaan näyttelyyn. 

Kesto n. 6 h, Hinta-arvio:  24€ /hlö, laskettu 30 henkilön ryhmälle. Hinnassa on otettu huomioon 

sisäänpääsymaksut, lounas, kahvit ja koko retken opastus. 
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Laakeen maan ihmeitä 

Suomen maatalousmuseo Sarassa pääsemme eläytymään Suomen 

maatalouden mielenkiintoiseen 3000-vuotiseen historiaan. 

Museossa on useampi näyttely, joista ryhmä voi valita mieleisensä 

opastettuun kierrokseen. Maukkaan lounaan syömme Saran 

omassa ravintolassa. Lounaan jälkeen nousemme linja-autoon ja 

teemme opastetun tutustumiskierroksen Loimaalla ja pysähdymme 

matkalla Kanta-Loimaan kirkolla vierailua varten. Ateljee Hulmilla 

on uniikkeja, taidokkaasti käsin valmistettuja, hopea ja pronssikoruja katsottavaksi ja ostettavaksi. 

Ateljeessa toimii myös taidelainaamo taidenäyttelyineen. Matkan päätöskahvit juodaan Laake 

Deli-kahvilassa, jossa voi tehdä herkullisia löytöjä, myös perheen karvaisemmille jäsenille. Kahvilan 

yhteydessä on pieni Rovio Pet Foodsin myymälä, jossa myydään kotimaisista raaka-aineista 

valmistettuja koiran- ja kissanruokia. 

Kesto n. 6 h, Hinta-arvio: 29 € / hlö, laskettu 30 henkilön ryhmälle. Hinnassa on otettu huomioon 

sisäänpääsymaksut, lounas, kahvit ja koko retken opastus. 

 

Tasamaan taidetta 

Wanhassa Kanalassa nautitaan aamukahvit tuoreen leivän tuoksussa ja kuullaan 

maatilan muuttumisesta kotileipomoksi, matkailutilaksi ja tapahtumien 

järjestäjäksi. Mahdollisuus ostaa leipomuksia ja pieniä lahjatuotteita.  Tiibetin 

taiteen keskus tuo eteen meille oudon, ihmeellisen taiteen maailman. Kuullaan 

vuosien keräilystä lähinnä Nepalissa ja Intiassa, työstä, taiteen teosta ja 

buddhalaisesta perinteestä.  Ryötin tilan jykevässä kivinavetassa nautitaan 

emännän taidolla loihtimia herkkuja tunnelmallisessa ympäristössä. Loimaa -

kierroksella kuullaan perinteisestä maaseudusta, teollisuudesta, voittoisasta palloilusta, taiteesta 

ja kaupasta. Loimaan shamaanin, taiteilija Alpo Jaakolan 

Patsaspuistossa koetaan mystistä tunnelmaa Alpo Jaakolan luomassa 

puistossa ja sen rakennuksissa.  

Kesto n. 6 h, Hinta-arvio: 43 € / hlö, laskettu 30 henkilön ryhmälle. 

Hinnassa on otettu huomioon sisäänpääsymaksut, lounas, kahvit ja 

kaupunkikierroksen ja Patsaspuiston opastukset. 

 

Tervetuloa! 


