Helsinki-Kouvola-Mikkeli-Savonlinna-Jyväskylä-Tampere-Helsinki (matkan pituus n. 1300 km)
Tämä kiertomatka on suunniteltu Sinulle, joka olet kiinnostunut paikallisista ihmisistä, paikallisesta
elämäntavasta, kulttuurista ja historiasta sekä kulttuuritapahtumista ja –kohteista. Jos arvostat
laadukkaita, aitoja ja persoonallisia asioita, kauniita maisemia, paikallista ruokaa ja erikoisuuksia sekä
hyvää palvelua - tämä matka on Sinulle luotu!
Olemme keränneet tälle reitille suosituksia, joista kukin voi vapaasti valita ne kohteet, jotka eniten
kiinnostavat ja viipyä niissä haluamansa ajan. Suosittelukierroksemme kulkee reittiä Helsinki-KouvolaMikkeli-Jyväskylä-Tampere-Helsinki. Olemme koonneet reitin varrelle ”parhaita paloja” ja ”helmiä”,
joita matkailijan muutoin voi olla vaikea löytää. Suosittelemaan myös kauniita Järvi-Suomen
maisemareittejä ja -teitä aina kun se on ollut reitillä mahdollista. Uskomme, että näistä suosituksista
on apua mielenkiintoisen ja ikimuistoisen loman suunnittelussa ja toteutuksessa. Reitin kiertäminen
onnistuu parhaiten omalla tai vuokra-autolla, mutta mikseipä myös pyöräillen. Valikoituihin kohteisiin
on mahdollista tutustua myös julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Olet mahdollisesti jo kuullutkin
suomalaisesta erikoisuudesta, joka on levinnyt ympäri Suomea nimittäin Ravintolapäivästä. Silloin
kuka tahansa voi perustaa pop-up –ravintolan ja tarjoilla sitä pientä korvausta vastaan. Päivämäärät
ja pop-up-ravintolat löydät osoitteesta http://www.restaurantday.org/fi/
Elämyksellistä lomaa toivottaa

Helsingin ja Järvi-Suomen matkailuväki

Kulttuurielämysten Helsinki
Kulttuuri on parhaimmillaan: luovaa hulluutta, hauskuutta, tekemisen ja kokeilemisen iloa, yleisön
yllättämistä ja muistojen luomista. Kulttuurin perässä kannattaa matkustaa, ja Helsingissä se on
helppoa. Päivästä ja viikonlopusta toiseen lavoille ja saleihin astuu huikeita sopraanoja,
hurmoksellisia hanuristeja, taiturimaisia kapellimestareita, kiehtovia videotaiteilijoita, ravistelevia
hevibändejä ja intohimoisia kansanmuusikoita.
Soppaa kenkäkaupassa, kuppikakkuja ja bageleita puistossa sekä suomalaisia lähiruokaherkkuja
kerrostalon pihalla. Ravintolapäivänä kuka tahansa voi perustaa oman kuppilan, ja intoa on riittänyt
pikkulasten mehubaareista monen ruokalajin gourmet-illallisiin. Useita kertoja vuodessa järjestettävä
Ravintolapäivä on mainio esimerkki Helsingin vilkkaasta ruokakulttuurista, joka on viime vuosina
rikastunut entisestään.
Helsingin designkortteleita kiertäessä vierähtää helposti monta tuntia. Kiinnostavia puoteja löytyy vieri
vierestä, ja jokaisesta löytyy uutta ihasteltavaa, niin antiikkia, muotia, kalusteita kuin valaisimiakin.
Kun designkorttelit on koluttu, voi hypätä ratikkaan ja lähteä retkelle Arabianrantaan. Siellä muotoilu ja
arkkitehtuuri näkyvät lähes kaikkialla. Kerrostalon seinästä pilkottaa Muumi-mukien sirpaleita. Äiti
työntää rattaita turkoosit Hai-saappaat jalassaan, ja lapset leikkivät hippaa arabialaista mattoa
muistuttavan taideteoksen päällä. Ikkunoista pilkottavat Marimekon kankaista tehdyt verhot.
Teksti: Heidi Kalmari / Matkailulehti Mondo – Matkailulehti Mondon Helsinki -opas

Majoitusvaihtoehtoja Helsingissä:
Klaus K Hotel - Suomen ensimmäinen design hotelli, joka ammentaa inspiraationsa Suomen
kansalliseepoksesta Kalevalasta. Hotellilla on mielenkiintoinen historia, ja sen tarina jatkuu edelleen.
Solo Sokos Hotel Torni - Helsingin sydämessä taivasta kurkottava klassikkohotelli on Soloideologian mukaisesti paljon muutakin kuin rakennus ja osoite. Tornin henki tarkoittaa yksilöllistä
palvelua, pieniä yksityiskohtia, kokonaisvaltaista taide-elämystä ja tuhansia tarinoita.
GLO Hotel Art - Helsingin Design Districtin sydämessä sijaitseva hotelli yhdistää ainutlaatuisella
tavalla vuonna 1903 rakennetun Art Nouveau –linnan sekä modernin uuden hotellin.
Hotel Anna - Viihtyisä levähdyspaikka Helsingin sydämessä ja keskellä Design District aluetta, jossa
on runsas ravintolavalikoima sekä useita gallerioita, trendikkäitä pubeja ja bistroja.
Muut Helsingin majoituskohteet
Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Suomenlinna on Helsingin edustalla sijaitseva Ruotsin vallan aikainen merilinnoitus ja
saaristolaivaston tukikohta. Linnoitus, jonka rakentaminen aloitettiin 1700-luvun puolivälissä, on
UNESCOn maailmanperintökohde ja yksi Suomen suosituimpia nähtävyyksiä. Suomenlinna on myös
Helsingin kaupunginosa, jossa asuu yli 800 vakituista asukasta.

Nykytaiteen museo Kiasmassa näet taiteen uusimmat ilmiöt, löydät elämyksiä ja saat tietoa.
Kiasma on avoin paikka keskustelulle sekä monenlaisille kohtaamisille.
Musiikkitalossa kuulee ja näkee erilaisia esityksiä. Lisäksi siellä voi käväistä läpikulkumatkalla
kahvilassa, katsella ympärilleen lämpiössä ja näyttelytiloissa, pistäytyä talon omassa myymälässä tai
vierailla Sibelius-Akatemian musiikkikirjastossa.
Designkortteli, Design District Helsinki, syntyi vuonna 2005 ideasta koota yhteen paikalliset,
luovien alojen toimijat. Se on kaupunginosayhdistys, joka tarjoaa paikallisille ja vierailijoille ostoksia,
ruokaa, majoitusta ja elämyksiä.
Arabia - Tämä inspiroiva alue on vastakohtien asetelma, jossa uusi kohtaa vanhan ja urbaani
kaupunkiympäristö limittyy saumattomasti luontoon. Alueella sijaitsee Helsingin syntysijojen lisäksi
130-vuotias Arabian tehdas museoineen sekä tehtaanmyymälöineen.
Katso lisää Helsinki -kortista
Ravintoloita ja kahviloita:
Helsingin toreilla viihtyvät kaikki - lapset, aikuiset, poliitikot ja taiteilijat. Kahvikupillinen korvapuustin,
munkin tai lihapiirakan kera Kauppatorilla tai Hakaniemen torilla on herkullinen tapa pysähtyä
hetkeksi nauttimaan kaupungista kaikilla aisteilla.
Teurastamo - Jatkuvasti rakentuva, pysyvästi keskeneräinen, valmistakin parempi ja enemmän kuin
osiensa summa! Teurastamon ravintoloissa tuoreus on itsestäänselvyys, koska aivan Teurastamon
takapihalta löytyy Helsingin Tukkutori, jossa lihanleikkaamot, leipomot, kukkatukut ja maahantuojat
tuottavat parhaat ainekset Helsingin ravintoloihin.
Sea Horse - Suomalaista ruokaa ja kulttuuria vuodesta 1934!
Ravintola Lasipalatsi tarjoaa suosittujen klassikkoannosten lisäksi kunkin vuodenajan herkkuja
silloin kun ne ovat parhaimmillaan.
Savoy - Makunautintoja Helsingin kattojen yllä! Ravintolassa voi maistella lähiruokaa sekä luomua
parhaimmillaan. Omassa terassipuutarhassa kasvatetaan mm. yrttejä keittiön käyttöön.
Tapahtumia moneen makuun:
·
·
·
·

Helsinki -päivä 12.6. & Helsinki –viikko (kesäkuu)
Jazz Espa (heinäkuu)
Helsingin Juhlaviikot (elo-syyskuu)
Helsinki Design Week (syyskuu)

Tapahtumat Helsingissä
Lisää vinkkejä:
www.visithelsinki.fi
www.facebook.com/visithelsinki
www.youtube.com/Visithelsinki
https://twitter.com/HelsinkiTourism
Matkailijoiden keskustelua Helsingistä
Mobiilisovellukset

Helsingin kaupungin matkailuneuvonta:
Unioninkatu 28, Helsinki
Puhelin: +358 9 310 13300
Sähköposti: tourist.info@hel.fi
Julkinen liikenne
Taksilla, autolla tai vuokra-autolla Helsingissä
Langaton Helsinki
Matka jatkuu:
Aja Helsingistä Kouvolaan tietä numero 7 (n. 140 km).
Aikataulun salliessa matkan varrella suositeltava pysähdyskohde on Porvoo, jonka viehättävä vanha
kaupunki on nähtävyys.

Kulttuurielämysten Kouvola (Kouvola-Elimäki-Iitti)
Kouvolassa kaupunki ja maaseutu elävät rinnatusten. Alueen läpi mutkitteleva Kymijoki palvelee
maailman suurimpiin kuuluvia metsäteollisuuden yrityksiä ja antaa seudun väestölle työtä ja oman
leimansa maisemaan.
Toinen vähintäänkin yhtä vahva liikenteellinen elementti on rautatie, onhan Kouvola Euroopasta
Aasiaan johtavan Trans-Siperian radan läntinen päätepiste ja Suomen ehkäpä merkittävin
risteysasema. Pietarista tuleva Allegro-junan ensimmäinen pysähdyspaikka on Kouvolassa.
Liikenteellisesti alue sijoittuu valtateiden 6 ja 15 varrelle. Matka Kouvolasta pääkaupunkiseudulle
taittuu junalla reilussa tunnissa.
Kouvolassa luonto tarjoaa eteläisen Suomen parhaita ulkoilu- ja mökkimaastoja vapaa-ajan
virkistyskäyttöön. Alueella on mm. Repoveden kansallispuisto, Arboretum Mustila, Tykkimäen
huvipuisto sekä maailmanperintökohde Verla
Länsi-Kymen Kulttuuritie vie kulkijat vanhan rajaseudun läpi Kymijoen Ahvenkoskelta ja Srömforsin
ruukilta takaisin Elimäen kartanoille. Kouvolan Elimäen ja Loviisan Ruotsinpyhtään yhdistävän vanhan
maantien varrella löydät kulttuurihistorialliset nähtävyys- ja puutarhakohteet, taidenäyttelyt,
musiikkijuhlat, kesäteatterit, käsityöpajat – ja myymälät.
Majoitusvaihtoehtoja Kouvolan seudulla:
Voikkaan Klubi - 1900-luvun alussa rakennettu ja jugend-tyyliin sisustettu pieni hotelli-ravintola
Voikkaan vanhassa tehdasmiljöössä.Voikkaantie 37, 45910 Kouvola. Varaukset ja tiedustelut p.050
433 9327
Verlan mökit - Verlan ruukkikylän keskuksen tuntumassa sijaitsevat tehtaan vanhat työläismökit sekä
Kymiyhtiön lomamökit joita vuokrataan lomakäyttöön.

Linkkumylly - Valkealasta jatketaan tietä 368 Mäntyharjuun päin. Mökkivuokrausta
Kesäkuusta elokuulle toimii Linkkumyllyssä kirjakahvila, jossa myydään kotitekoisia tuoreita
leivonnaisia sekä laadukkaita lukemattomia kirjoja. Myynnissä on lisäksi käsitöitä, uistimia ja perhoja.
Lisää majoitusvaihtoehtoja löydät täältä
Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Tie numero 7 vasemmalle Elimäentielle tietä 1792, oikealle 3531 Koskisto. Jatka Elimäentie 1792
Elimäen kirkonkylään jossa kirkko ja Moision kartano. Kirkonkylästä muutama kilometri 6-tielle jonka
varrella Mustilan Arboretum sekä Mustilan Viini.
Koskiston Taidekeskus Elimäellä esittelee kesällä kotimaisen nykytaiteen suhdetta ruokaan ja
maaseutuun – samalla kun Kymenlaaksossa vietetään Lähiruoan teemavuotta. Taidekeskus toimii
1930 -luvulla rakennetussa entisessä Euroopan suurimmassa emmentaljuustomeijerissä. Meijerin
vanhassa ”tonkkahuoneessa” toimii kahvila ja myymälä.
Elimäen puukirkko v. 1638, laajennettiin ristikirkoksi 1670-luvulla ja on käytössä olevista ristikirkoista
maamme vanhin.
Elimäen Kotiseutumuseo sekä taidekahvila Piika ja Renki 6-tien varrella
Moision Taide-ja pitokartano - Kartanon on suunnitellut C.L. Engel vuonna 1818. Hän suunnitteli
kartanoon matalan alakerran arkikäyttöön. Yläkerrasta tehtiin korkea ja koristeellinen. Alakerta toimii
ravintolana ja kahvilana, yläkerta on pyhitetty taiteelle. Kartanossa on ympärivuotinen
taidenäyttely.Kartanon piharakennuksessa on majoitustilaa noin 20 henkilölle.
Matka jatkuu 6-tietä Kouvolaan päin käännytään vasemmalle Lahdentielle 359 .Käännytään
vasemmalle tie 12 Lahteen päin ja oikealle Iitintielle.
Iitin kirkonkylä on valittu aikoinaan Suomen kauneimmaksi kyläksi. Kirkonkylän Kylätalolla voi
tutustua vaihtuviin taidenäyttelyihin ja käsityömyymälään. Vuonna 1693 rakennettu ristikirkko on
rakennustaiteellisesti arvokas ja yksi Suomen viidestätoista 1600-luvulta säilyneestä
puukirkosta. Vähän matkan päässä kirkonkylästä aukeaa 18-reikäinen Golfkeskus Iitti Golf.
Perinteistä kyläidylliä löytyy myös Vuolenkosken kylästä. Vilkas kyläelämä, vierasvenesatama ja
matkailupalvelut kuuluvat tämän kylän piirteisiin.
Hiidenvuori sijaitsee Hiidensaaressa, Iitissä. Vuoren korkein kohta nousee 60 metrin korkeuteen
Kymijoen pinnasta. Hiidenvuorella järjestetään kesäisin musiikkiesityksiä keskellä yötä Iitin
musiikkijuhlien aikaan. Vuorelle johtaa hyväkuntoinen polku portaineen. Hiidensaaressa sijaitsee
myös hyvä uimaranta.
Iitin kirkonkylästä takaisin etelään 362, loiva vasen Urajärventie,reitti 3621,vasemmalle Kymentie reitti
12,Oikealle 359, vasemmalle reittille 6 jossa Kymen Paviljonki. Täältä n. 10 km Kouvolan keskustaan
tai Jaalaan Verlaan Kuusaantietä pitkin. Käännytään vasemmalle Heinolan tielle 46 ja oikealle 369
Selänpääntielle. Vasemmalle Verlantie.
Kymen Paviljonki on viihtyisä ja erilainen taukopaikka Kymijoen rannalla, valtatie 6:n varrella.
Tiloissa sijaitsee myös Pentikin tehtaanmyymälä sekä Pentik Galleria.
Kouvolan museokortteli - Kouvolan Museokorttelissa pääsee näkemään millaista elämä oli
Kouvolan asemakylässä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Alueen taloissa toimii useita
käsityöpuoteja, kahvila, entisöintiverstas, luontopuoti ja putkiradiomuseo.
Samalla alueella sijaitsee POIKILO museoihin kuuluva Kouvolan taidemuseo. Museossa esillä
Kouvolan kaupungin omasta kokoelmasta taideteoksia sekä vaihtuvia näyttelyitä.

UNESCO Maailmanperintökohde Verla - Vanha pahvitehdasmiljöö kosken äärellä sijaitsee noin 30
kilometrin päässä Kouvolan keskustasta. Vuodesta 1972 alkaen tehdasmuseona toiminut Verla,
hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon 1996. Vanhan puuhiomon ja pahvitehtaan tunnelma
on niin aito, että siellä voi melkein kuulla työn äänet. Matkailijaa kiehtovat varmasti myös alueen
esihistorialliset kalliomaalaukset sekä viehättävällä puistoalueella olevat museokauppa ja
ruukkikylän puodit. Ruukkikylässä sijaitsee myös Viiniverlan tilamyymälä.
Ravintoloita ja kahviloita:
Piika ja Renki Tunnelmallisessa miljöössä kahvi- ja taidenautintoja
Onnenkukko Kivan tavaran lahjapuoti ja kahvila Kouvolan Museokorttelissa
Tapahtumia moneen makuun:
Iitin musiikkijuhlat, 12.-15. kesäkuuta, katso myös Hiidenvuoren ulkoilmakonsertti
Verlan Aika, keskiaikatapahtuma, 3.-4. elokuuta.
MILjazz – sotilassoittokuntien jazz-festivaali, 23.8. Kouvolan Kasarminmäellä
Lähiruokamessut, 14.-15. syyskuuta Elimäellä Mustilassa
Katso lisää tapahtumia osoitteesta: www.visitkouvola.fi
Lisää tietoa:
Suunnitteletko matkaa Kouvolan seudulle? Katso internetsivumme osoitteessa: www.visitkouvola.fi
Kouvolan matkailuneuvonta:
Kauppalankatu 5, Kouvola
Puh: 020 61 55 295
Email: tourism@kinno.fi
Matka jatkuu:
Jatka matkaa Kouvolasta Saimaalle ja Mikkelin seudulle. Matkalla näet useita kauniita järviä.
Suosittelemme kulkemaan tietä 15 ja pysähtymään matkalla mm. luonnonkauniilla paikalla
sijaitsevassa Tommolansalmessa (leirintäalue ja kahvila). Drive to Saimaa District and Mikkeli
Region from Kouvola (195 km, road 15).

Kulttuurielämysten Mikkeli (Mikkelin seutu)
Mikkelin seudulla ovat liikkuneet Savon ensimmäiset asukkaat. Koko maakunta on saanut nimensä
Mikkelin Savilahden mukaan ja Mikkelin kaupunki on saanut nimensä arkkienkeli Mikaelin mukaan.
1300-luvulla perustetun Savilahden seurakunnan kirkko pyhitettiin arkkienkeli Mikaelille ja vuonna
1604 seurakunnan nimenä mainitaan ensimmäisen kerran St. Michel. Tsaari Nikolai I antoi 7.
maaliskuuta 1838 julistuksen Mikkelin pitäjään perustettavasta kaupungista, jota oli kutsuttava
Mikkeliksi.

Mikkelin seudun historiaan liittyy olennaisesti sijainti idän ja lännen välissä. Rajahistoria ja Pietarin
läheisyys (n. 300 km) on vaikuttanut seudun kehitykseen kautta vuosisatojen. Itäisen rajan muutokset
ja läheisyys aina Pähkinäsaaren rauhan v. 1323 ajoista saakka ovat tuoneet Mikkelin seudun
kulttuuriperintöön aivan omanlaisensa leiman. Näistä kartanot, kasarmit ja päämajahistoria ovat
merkittävimpiä muistoja sodista ja sotilaselämästä. Useat kartanoista ovat nyt matkailukohteita, joissa
kannattaa vierailla. Mikkelin ja Savonlinnan historialliset kohteet ja palvelut, joilla jokaisella on oma
tarina kerrottavanaan on koottu yhteen Saimaan Charmantti-verkostoksi. Tutustu näihin
ainutlaatuisiin hotelleihin, ravintoloihin, käyntikohteisiin ja nähtävyyksiin. Matkalla voit nauttia myös
pienen kaupungin tunnelmasta, maalaiskohteista ja järviluonnosta!
Majoitusvaihtoehtoja Mikkelin seudulla:
Kyyhkylän kartano Kyyhkylän kartanon rauhallinen ja perinteitä henkilä miljöö kutsuu kävijänsä
useammaksikin päiväksi tutustumaan alueeseen. Valittavana perinteisen kartanomajoituksen lisäksi
myös uusi kartanohotelli. Kohde sijaitsee Saimaan rannalla.
Huoneistohotelli Marja, Käteviä minikoteja aivan Mikkelin keskustassa vanhalla kasarmialueella.
Tertin kartano on aito sukukartano, toimiva maatila ja kulinaristien kestihovi aivan 5-tien varrella.
Päärakennuksessa toimii ravintola, ja huoneet ovat varattavissa vuoden ympäri.
Anttolanhovi kutsuu vieraansa nauttimaan korkeatasoisiin, suomalaista designia oleviin Art & Design
-huviloihin tai mukavaan järvihotelliin. Vieraille on tarjolla paljon lähiruokatuotteita ja hotellilla on mm.
oma leipomo, josta saadaan päivittäin uunituoreet leivät. Myös lähiluonto on kaunis.
Katso lisää Mikkelin seudun majoituskohteita: www.visitmikkeli.fi
Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Paikalliseen elämään voit eläytyä vaikkapa vierailemalla Mikkelin torilla, joka on ollut kaupungin
keskus vuodesta 1838. Torilla voit nauttia vaikka torikahvit ja annoksen muikkuja! Parkkitilaa autolle
löydät kätevästi torin alta.
Astuvansalmen kalliomaalaukset Mikkelin Ristiinassa ovat Pohjoismaiden laajimmat ja pohjoisen
euroopan vanhimpiin kuuluvat kalliomaalaukset 5000 vuoden takaa. Nähtävillä on häkellyttävä
mystisten kuvioiden, hirvien, ihmisten ja kämmenjälkien kuvakavalkadi. Maalauksille pääsee
kesäaikaan n. 3 km pituista patikkapolkua Suurlahdentien (4323) varrelta.
Näköalaristeilyjä Astuvansalmen kalliomaalauksille on saatavilla kesäisin Mikkelin keskustasta ja
Anttolanhovista. Risteilyt tehdään 12-henkilön veneillä ja yksi risteily kestää n. 4 tuntia.
Päämajamuseo Mikkelissä tarjoaa tuulahduksen historiaa. Mikkeli on ollut Päämajakaupunkina
kaikkina itsenäisyytemme aikana käytyjen sotien aikana. Päämajamusessa voit tutustua talvi- ja
jatkosodan kuin Marsalkka Mannerheiminkin vaiheisiin. Museon vieressä sijaitsee myös kallioon
louhittu sodan ajan viestikeskus Lokki.
Kenkävero on suomalaisen tuotannon ja designin vaalija sekä kävijöiden kestosuosikki ympäri
vuoden. Käsityöläisten pajojen ja työtilojen sekä käsityömyymälän lisäksi alueella sijaitsee suomen
suurin puupappila, joka toimii nykyisin ravintolana. Pappilan alue on muutoinkin näkemisen arvoinen.
Tertin Kartanon puoti ja kahvila ovat erikoisia käyntikohteita. Puodin ja kahvilan valikoimasta useat
tuotteet ovat kartanon omaa tuotantoa. Kahvila on avoinna ympäri vuoden. Saatavilla on myös
majoitusta.
Hurmaavat puutarhakohteet Mikkelin seudulla ovat ehdottomasti tutustumisen arvoisia. Puutarhat
ovat persoonallisia kohteita, joilla jokaisella on oma erikoisuutensa. Tutustu vaikka kaikkiin
kahdeksaan kohteeseen.

Retki viinitilalle tarjoaa mahdollisuuden päästä tutustumaan suomalaisiin tilaviineihin ja
viininvalmistuksen saloihin. Mikkelin seudulla on kolme viinitilaa: Tyryn viini, Ollinmäen viinitila sekä
Temolan viinitila.
Retket luontoon ja luonnon läheisyys ovat osa suomalaista kansanperinnettä. Retken voi tehdä
omatoimisesti, mutta tarjolla on myös opastettuja retkiä niin sienestykseen, marjanpoimintaan kuin
kasvi- ja puulajiston opiskeluunkin.
m/s Jaarli risteilee Mikkelin satamasta kesäisin. Risteilyt kestävät noin 2 tuntia.
m/s Kuutti risteilee Mikkelin Kenkäverosta kesäisin. Risteilyt kestävät n. 1,5 tuntia ja saatavilla on
myös 4 tunnin risteilyjä Astuvansalmen kalliomaalauksille.
Mikkelin valokuvakeskus on yksi suomen vanhimpia alueellisia valokuvakeskuksia. Keskuksessa on
vuosittain useita korkeatasoisia näyttelyjä, ja mm. Helsingin Sanomat valitsikin Mikkelin
valokuvakeskuksen Suomen parhaaksi kesänäyttelykohteeksi vuonna 2012.
Ravintolat ja kahvilat:
Ravintola Holvi, Mikkeli. Ruokaravintola perinteikkäässä vanhassa palokunnan vaunuvajassa.
Ravintola Kissakoski, Hirvensalmi. Mukava ravintolamiljöö vanhalla Kissakosken
voimalaitosalueella. Alueella myös mm. sähkömuseo ja luontopolku.
Ravintola Niinipuu, Puumala. Kiviseen navettaan Puumalan saaristoon rakennettu Niinipuu tarjoaa
kävijöilleen lähiruokaa. Kaudesta ja saalistusonnesta riippuen ruokalistalta löytyy mm. kanttarelleja,
marjapiiraita ja muikkuja.
TeaHouse of Wehmais, Juva. Englantilainen teehuone vanhassa tallirakennuksessa Wehmaan
kartanossa. Tuhansia teelaatuja ja tarinoitakin tusinoittain.
Vanha Kilkkilä on vanha maalaistalo Juvan Tuhkalassa. Päärakennuksessa on kaunis kahvila, pihan
aitassa näyttelytilat ja pihan kruunaa kaunis puutarha.
Miekankosken kahvila, Mäntyharju. Kapealla kannaksella sijaitseva kahvila-ravintola,
matkamuistomyymälä, uittomuseo ja sepän paja. Saatavilla myös mökkimajoitusta.
Tapahtumia moneen makuun:
Mikkelin Musiikkijuhlat (Heinäkuu), mukana mm. Maailmankuulu Valeri Gergijev ja Mariinskiteatterin sinfoniaorkesteri
Taidekeskus Salmela (Kesä-Elokuu) Mäntyharjussa on yksi suurimmista ja tunnetuimmista
taidekeskuksista Suomessa. Taidekeskuksen moniulotteiseen ohjelmistoon kuuluu näyttelyjä,
konsertteja ja luentoja. Myös ympäristö on näkemisen arvoinen.
Katso lisää: www.mikkelinyt.fi
Lisää tietoa:
Suunnitteletko matkaa Mikkelin seudulle? Katso lisätietoja www-sivuiltamme: www.visitmikkeli.fi

Mikkelin matkailuneuvonta:
Savilahdenkatu 8, Kauppakeskus Stella, 50100 Mikkeli
Puh:: 044 794 5669
Email: matkailu@mikkeli.fi
Matka jatkuu:
Jatka matkaa Mikkelin seudulta Savonlinnan suuntaan tietä 62 Puumalaan ja edelleen Sulkavan
kautta Rantasalmelle ja Savonlinnaan. Tie 62 on kenties eräs suomen kauneimpia saaristo- ja
maisemateitä. Pysähdy matkalla Lietveden maisemapaikalla ja kioskilla ja jatka Puumalan saaristoon.
Täältä pääset Sulkavalle tietä 434 pitkin.

Kulttuurielämysten Savonlinna (Savonlinna-Punkaharju-Kerimäki-Rantasalmi)
Saarille rakennettu Savonlinnan kaupunki oli jo viime vuosisadalla suosittu kylpylä- ja
matkailukaupunki. Tänään Savonlinna tunnetaan kansainvälisistä oopperajuhlista, risteilyistä
upeilla höyrylaivoilla, torista ja maukkaasta erikoisuudestaan lörtsystä. Savonlinnan tunnetuin
käyntikohde on keskiaikainen Olavinlinna, mutta kaupungissa kannattaa myös kävellä pitkin vanhan
kaupungin Linnankatua ja tutustua sen pieniin putiikkeihin sekä taidenäyttelyihin, vierailla
Riihisaaressa – Savonlinnan maakuntamuseossa sekä tutustua vaikkapa Panimoravintola Huvilan
pienpanimoon. Arkkitehtuurisesti merkittävä kohde on myös vuonna 2002 valmistunut Savonlinnasali,
joka on Suomen ensimmäinen kokonaan puurakentamisen ehdoilla suunniteltu konserttitalo.
Majoitusvaihtoehtoja Savonlinnan seudulla:
Lomamokkila Koe aito maalaismiljöö eläimineen ja nauti isäntäväen sydämellisestä
vieraanvaraisuudesta. Majoitusta vierastalossa, päärakennuksessa sekä rantamökeissä, kotiruokaa
niin aamiaisella kuin päivällisellä sekä paljon mukavaa tekemistä, n. 15 minuutin ajomatkan päässä
Savonlinnan keskustasta.
Villa Aria on korkeatasoinen kesähotelli, joka sijaitsee veden äärellä Savonlinnan ydinkeskustassa.
Villa Aria valmistui vuonna 1896 Savonlinnan yleiseksi sairaalaksi ja uuden ilmeen talovanhus sai
kaksituhatta luvun vaihteessa, jolloin rakennus peruskorjattiin ja restauroitiin. Vuodesta 1998 saakka
Villa Aria on toiminut 20 huoneen hotellina.
Jugend huvila Urhola tarjoaa majoitusta 23 hengelle romanttisessa miljöössä keskellä Punkaharjun
harjualuetta ja kansallismaisemaa. 30 minuutin ajomatka Savonlinnasta. Naapuristossa myös
perinteinen tanssilava Kruunuareena.
Lomakeskus Järvisydän ja Heiskasten suku on kestinnyt matkailijoita ja vieraita Porosalmen jylhien
kallioiden maisemissa jo vuodesta 1658 lähtien. Nykyisin tarjolla on tasokasta huvilamajoitusta,
paikallisruokaa savolaiseen tyyliin, ehkäpä Savon suurin viinikellari sekä paljon aktiviteetteja
Linnansaaren kansallispuistossa. N. 40 minuutin ajomatka Savonlinnasta. Kesäisin myös perinteisiä
tanssi-iltoja.
Lisää tietoa majoituskohteista löydät täältä.

Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Olavinlinna perustettiin vuonna 1475 vahvistamaan itäistä rajapuolustusta. Matkailukäytössä linna on
toiminut jo 1850-luvulta ja ensimmäiset oopperajuhlat järjestettiin vuonna 1912. Opastettuja kierroksia
päivittäin.
Maakuntamuseo Riihisaari tarjoaa tietoa Saimaan kulttuurihistoriasta ja luonnosta, mm. Saimaan
Norpasta. Kesäisin Riihisaaren laiturissa ovat avoinna myös museohöyrylaivat.
Kesällä kannattaa tehdä ehdottomasti retki nostalgisella höyrylaivalla Savonlinnan saaristoon tai
vaikkapa Punkaharjulle. Myös pidempiä risteilyjä moottorialuksilla Oraviin, Kuopioon, Lappeenrantaan
ja Helsinkiin. www.savonlinna.travel
Savonlinnan tori on paikallisten tapaamispaikka, jossa nautiskellaan mm. paikallista herkkua Muikkua
sekä Lörtsyä.
Akselinpoika – herkkukauppa, aivan torin tuntumassa, on tunnettu varsinkin korkealaatuisesta
lihatiskistään, mutta myös monipuolisesta juusto- ja kalatarjonnasta.
Lusto – Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus tarjoavat paljon tietoa Suomen metsäkulttuurista,
aivan Punkaharjun harjumaisemissa.
Maailman suurin puukirkko sijaitsee n. 20 minuutin ajomatkan päässä Savonlinnan Kerimäellä.
Kirkossa on istumapaikkoja reilut 3000, mutta seisomapaikat mukaan lukien kirkkoon mahtuu jopa
5000 henkeä. Kirkko valmistui vuonna 1847.
Ravintolat ja kahvilat:
Panimoravintola Huvila, Savonlinna. Panimon omat oluet ja herkullista lähiruokaa.
Ravintola Linnakrouvi, Savonlinna. Historiallisessa miljöössä aivan Olavinlinnan läheisyydessä.
Sokos Hotel Seurahuoneen kattoterassi, Savonlinna. Näkymät kaupungin yli Saimaalle. Kokeile
mm. muikkuannosta.
Punkaharjun Valtionhotelli, Punkaharju. Suomalaisia ruokaelämyksiä kansakunnan vanhimmassa
hotellissa. Sijaitsee kauniilla Punkaharjun alueella.
Tynkkylän Lomaniemi, Punkaharju. Herkullinen kotiruoalla täytetty noutopöytä aina
kesäsunnuntaisin.
Lomakeskus Järvisydän, Rantasalmi. Keskiaikaiseen tyyliin rakennettu lomakylä ja ravintola.
Saimaan suurin viinikellari.
Café Alegria, Savonlinna. Ekokahvila, joka sijaitsee historiallisessa puutalossa Savonlinnan
keskustassa.
Tapahtumia moneen makuun:
Savonlinnan Oopperajuhlat (Heinäkuu)
Savonlinnan Musiikkiakatemian kesäkonsertit
Sulkavan soudut (Heinäkuu)
Pyhän Olavin päivä, (July)
Katso lisää: www.savonlinnanyt.fi

Lisää tietoa:
Suunnitteletko tuloa Savonlinnan seudulle? Katso www-sivunne osoitteesta: www.savonlinna.travel
Savonlinnan matkailuneuvonta:
Puistokatu 1, 57100 Savonlinna
Puh: 0600 30007 (0,76 €/min.)
Email: info@savonlinnatravel.com
Matka jatkuu:
Savonlinnasta kannattaa jatkaa matkaa (tie nro 14 ja 464) Rantasalmen kautta Varkauteen (tie nro 5)
ja Jyväskylään (tie nro 23 ja 9). Varkaudessa kannattaa poiketa myös mm. Pohjoismaiden
suurimpaan Mekaanisen musiikin museoon tai jos aikaa on enemmän niin n. 50 km päässä
Varkaudesta Joensuun suuntaan sijaitsee Heinävedellä ortodoksinen Valamon luostari.(tie nro 71).

Kulttuurielämysten Jyväskylä (Jyväskylä – Petäjävesi – Keuruu – Jämsä)
Jyväskylän kaupunki (133 687 asukasta) sijaitsee Keski-Suomessa Järvi-Suomen länsiosassa.
Kaupunki perustettiin vuonna 1837 tsaari Nikolas ensimmäisen toimesta. Tämän päivän Jyväskylä on
modernin arkkitehtuurin kaupunki, jossa onkin eniten Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia
maailmassa. Jyväskylä on myös kansainvälinen yliopistokaupunki. Jyväskylän yliopistossa on
pohjoisen Euroopan ainoa liikuntatieteiden tiedekunta, joka onkin osallistunut aktiivisesti vahvan
urheilukulttuurin kehittämiseen kaupungissa. Myös Neste Oil Rally Finland järjestetään vuosittain
elokuussa Jyväskylän seudulla.
Majoitusvaihtoehtoja Jyväskylän seudulla:
Kartanohotelli Taulun Kartano,Toivakka. 1849 sotilasvirkataloksi perustettu Taulun kartano on
ihastuttava ravintola-kahvila ja majoituskohde. Hyvätasoiset huoneet, savusauna pyynnöstä.
Ennakkovaraus.
Kylpylähotelli Peurunka Laukaassa on rentoutumiseen ja hyvinvointiin keskittynyt lomakohde.
Meiltä löydät kylpylän lisäksi myös kattavat aktiviteettipalvelut.
Varjolan maatila on tunnelmallinen maaseudun koskimiljööseen sijoittuva matkailutila Laukaassa.
Meillä saatavilla aamiaismajoitusta, ravintola ja tunnelmallinen kahvila.
Hotelli Yöpuu, Jyväskylä. Elämyksiä ja ainutkertaista tunnelmaa Jyväskylän sydämessä. Kaikki
hotellihuoneet ovat yksilöllisiä, jokainen sisustettu omalla persoonallisella tyylillään.
Himoksen lomakeskus, Jämsä. Lomakeskus, jossa paljon aktiviteetteja ympäri vuoden mm. kesällä
golf ja talvella laskettelu. Tasokkaita loma-asuntoja ja hotelli.
Lisää majoitusvaihtoehtoja löydät täältä.

Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Naissaaren kahvila ja Design-shop - Kaunis puutaloalue, joka on syntynyt koskireitin ympäröimälle
saarelle. Alueella kahvila, Keitele-Päijänne -kanavan sulku ja kesätaidenäyttelyt. Design kaupassa
laaja valikoima suomalaisia käsityötuotteita.www.naissaarenkahvihuone.fi
Päijänne on Suomen 2. suurin järvi. Risteilyt Päijänteelle lähtevät Jyväskylän satamasta
kesäaikana päivittäin. Katso risteilyaikataulut: www.paijanne-risteilythilden.fi, www.matkarhea.fi
Jyväskylän seudulla sijaitsee monia Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia niin Aallon varhaisesta
kuin myöhemmästäkin tuotannosta. Alvar Aalto -museo Jyväskylässä on kansallisesti ja
kansainvälisesti merkittävä arkkitehtuurin ja designin erikoismuseo.
Suomen käsityön museo Jyväskylässä on käsityön ja käsityöteollisuuden asiantuntija ja
valtakunnallinen erikoismuseo.
Toivolan Vanha Piha, 1800-luvun lopun käsityöläispiha Jyväskylän keskustassa. Kahvila ja
käsityöläispuoteja, Cygnaeuksenkatu 2, 40100 Jyväskylä.
Petäjäveden vanha kirkko merkittiin UNESCO maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 luterilaisen
kirkkoarkkitehtuurin ja hirsirakentamistaidon pitkän perinteen ainutlaatuisena muistomerkkinä.
Vanhan Keuruun alueelta löydät runsaasti käyntikohteita, joista esimerkkinä ovat mm. Ravintola
Pappilan Pidot, museo, taidenäyttely sekä matkamuistomyymälä. Voit myös risteillä Keurusselälle
vanhalla siipirataslaiva Elias Lönnrotilla matkalla vanhaan Pappilaan.
Korpilahden satamassa, Päijänne järven rannalla sijaitsee Galleria Emalipuu. Yritys on syntynyt
kahden artesaanin ja kahden materiaalin yhteistyöstä. Gallerian vieressä satamaravintola.
Lahtisten huopatehdas, Jämsä. Aidot ja alkuperäiset huopatuotteet: jalkineita, hattuja, liivejä ja
seinävaatteita uniikilla designilla!
Ateljé Veli Ähtävä, Jämsä. Upeita veistoksellisia maalauksia koivupuulle.
Ravintolat ja kahvilat:
Ravintola Pöllövaari, Jyväskylä. Hyvän ruuan ja juoman ystävät kokoontuvat Jyväskylässä ravintola
Pöllöwaariin.
Ravintola Vesilinna, Jyväskylä. Tämä harjun reunalla sijaitseva ravintola tarjoaa herkullisen ruoan
lisäksi näköalat kaupungin ylle.
Ravintola Hirvikartano, Jämsä. Tästä ravintolasta löydät suomalaista maalaisruokaa: riistaa, tuoretta
kalaa, marjoja ja sieniä. Kohteesta löydät myös eläviä hirviä. Oletko koskaan pussannut hirveä?
Ravintola Bistro Gallén Suolahti. Ravintola toimii vanhassa rautatieaseman rakennuksessa ja
tarjolla on suomalais-ranskalainen menu paikallisella twistillä.
Tapahtumia moneen makuun:
Jyväskylän Kesä (Heinäkuu), poikikitaiteellinen kaupunkifestivaali.
Kihveli Soikoonl (Heinäkuu), Hankasalmi.
Athenis Finlandiae -kulttuuriviikko (Syyskuu), Jyväskylä
Keitele Jazz (Heinäkuu),
Musiikin aika nykymusiikkitapahtuma (Heinäkuu), Viitasaari
Himoksen musiikkifestivaalit, Jämsä

Lisää tietoa:
Oletko tulossa Jyväskylän seudulle? Katso www-sivumme osoitteesta:
http://jyvaskylanseutu.fi/matkailu
Jyväskylän matkailuneuvonta:
Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä, Finland
Puh: 014 266 0113
Email: matkailu@jkl.fi
Matkailuneuvonta Jämsässä: www.jamsek.fi
Matka jatkuu:
Jos haluat tutustua kaikkiin suosittelemiimme kohteisiin, jatka Jyväskylästä tietä nro 9 etelään. Voit
poiketa Säynätsalossa ihailemassa Alvar Aallon suunnittelemaa kunnantaloa. Jatka matkaa tietä nro
9 Korpilahdelle ja Jämsään, ja sieltä edelleen tietä nro 604 Petäjävedelle. Petäjävedeltä
suosittelemme jatkamaan tietä nro 23 Keuruulle ja siitä Mänttä-Vilppulan kautta tietä nro 58
Tampereelle.

Kulttuurielämysten Tampere (Tampere ja Pirkanmaa)
Reilun 200 000 asukkaan Tampere on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki. Vuonna 1779
Tammerkosken rantamille perustettu kaupunki kehittyi 1800 – luvulla Suomen merkittävimmäksi
teollisuuskeskukseksi. Teollisuuskaupunkina Tampere tunnetaan edelleen, mutta teollisuuden alat
ovat vuosien varrella muuttuneet.
Myös keskusta-alueen vanhat tehdasrakennukset elävät uutta aikaa. Kutomot, värjäämöt ja
turbiinihallit ovat muuttuneet ravintoloiksi, elokuvateattereiksi, museoiksi ja gallerioiksi. Tehtaat ovat
jälleen täynnä elämää.
Keuruulta saavuttaessa Tampereelle kannattaa ajaa Mänttä-Vilppulan kautta, tietä nro 58. MänttäVilppulan taidekaupungista löytyvät Serlachius-museot Gösta ja Gustaf. Göstassa voi tutustua mm.
Pohjoismaidenkin mittakaavassa erittäin merkittävään taidekokoelmaan ja Gustaf puolestaan esittelee
mänttäläisten elämää paperitehtaan kyljessä. Tehdas tarjosi arjen ja juhlan, niin tehtaan työläisille
kuin johtajillekin.
Mänttä-Vilppulassa järjestetään vuosittain sekä kuvataide- että musiikkijuhlat, jotka tarjoavat
vierailleen unohtumattomia elämyksiä kesäisessä maalaiskaupungissa.
Mäntässä pidetään huolta myös kehon hyvinvoinnista. Lainaa kävelysauvoja ja nauti luonnosta ja
kauniista järvenrantamaisemista.
Mäntästä Tampereelle kannattaa ajella viehättävää reittiä Ruoveden (tie numero 334) ja edelleen
Teiskon (tie numero 338) kautta. Teiskossa kannattaa pysähtyä ostoksille Teiskon Viinin viinikioskille.

Sieltä löydät maistuvat suomalaisista marjoista valmistetut tilaviinit ja liköörit. Ovatpa onnistuneet
kasvattamaan rypäleitäkin viinin tekoa varten.
Majoitusvaihtoehtoja Tampereen seudulla:
Mäntän Klubi ja Art Hotel Honkahovi Mäntässä, 30 yksilöllistä huonetta, jolla jokaisella on tarinansa.
Vaihtoehtoja löytyy perusmajoituksesta luksukseen.
Vaihmalan Hovi sijaitsee vain 20 kilometrin päässä Tampereen keskustasta, ihanassa
maalaisympäristössä Vanajaveden rannalla. 1800-luvun alkupuolella rakennettu kartanon
päärakennus on palautettu alkuperäiseen loistoonsa ja tarjoaa korkeatasoista majoitusta sekä ihan
rentouttavan ympäristön.
Dream Hostel Tampere Maailman kymmenen parhaan hostellin listalle nostettu Dream Hostel on
helmi sarjassaan. Dream Hostelissa paitsi majoitut edullisesti, myös nautit erinomaisesta palvelusta ja
saat vinkit parhaista bilepaikoista.
Lisää tietoa majoituskohteista löydät täältä.
Suosittelemme lämpimästi seuraavia kohteita:
Museokeskus Vapriikki, Vanhassa Tampellan tehdaskiinteistössä, Tammerkosken rannalla
sijaitseva Vapriikki on oikea aarreaitta. Vapriikista löytyy mielenkiintoista tutkittavaa koko perheelle.
Mielenkiintoiset pysyvät näyttelyt kertovat mm. Tampereen kenkätehtaista ja tamperelaisista
innovaatioista. Luonnontieteellisessä museossa voi vaikka sukeltaa Tammerkoskeen ja tutustua
Pirkanmaan luonnon erityispiirteisiin. Vaihtuvat näyttelyt ovat vuosien varrella esitelleet sekä
kansallisia, että kansainvälisiä huippuja, muumioista terrakotta-armeijaan.
Vakoilumuseo, Maailman ensimmäinen vakoiluun keskittynyt museo esittelee vakoilua
maailmanlaajuisena ilmiönä. Vakoilun väitetään vaikuttaneen maailman politiikkaan enemmän kuin
viralliset hallitukset toimillaan. Museossa on esillä kaikkea mahdollista vakoiluun liittyvää
ainutlaatuista esineistöä.
Lenin-museo, Mielenkiintoinen kokoelma esittelee Leninin henkilöhistoriaa ja hänen rooliaan
Suomen itsenäistymisprosessissa. Museo on ensimmäinen länsimaissa ja yksi harvoista maailmassa.
Museokaupasta löytyy mielenkiintoisia matkamuistoja.
Kauppahalli, Tammelantori ja Laukontori tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden seurata
tamperelaista elämänmenoa aidoimmillaan. Kauppahallissa voit nauttia maistuvan lähiruokalounaan
tai juoda kupposen kahvia tuoreen pullan kera. Toreilla voit nauttia rennosta tunnelmasta ja
paikallisherkuista. Tampereella on ehdottomasti maistettava mustamakkaraa, perinteisesti
puolukkahillon ja kylmän maidon kera. Maistuu parhaalta torilla nautittuna!
Suomen Hopealinjan sisävesiristeilyt. Nauti Suomen kesästä ihanissa järvimaisemissa. Risteile
lounaan merkeissä tai valitse pidempi reitti oman aikataulusi mukaan. Valinnan varaa on joka lähtöön.
Laitikkalan makukylästä löydät Rönnvikin viinitilan palkittuine viineineen, Suttisen marjatilan marjat
ja vihannekset sekä Kesänmaku – myymälästä Katajan lihan maistuvat lihatuotteet. Kesän parhaat
eväät!
Tampereella sijaitsee Suomen vanhin, edelleen toiminnassa oleva yleinen sauna. Rajaportin sauna
on ainutlaatuinen kokemus niin löylyjensä kuin sosiaalisen ilmapiirinsäkin puolesta - virkistystä
ruumille ja sielulle.

Ravintolat ja kahvilat:
Ravintola C valittiin Vuoden Ravintolaksi vuonna 2011. Ravintola tarjoaa erinomaista ruokaa
sesongin parhaista raaka-aineista. C:ssä kunnioitetaan suomalaisten keittiömestareiden perinteitä ja
pientuottajien puhtaita raaka-aineita.
Ravintola Näsinneulassa nouset kirjaimellisesti arjen yläpuolelle. Pyörivä ravintola tarjoaa
erinomaisen ruoan lisäksi mahdollisuuden nauttia ainutlaatuisista maisemista.
Pyynikin näkötornin munkkikahvilasta saa monien mielestä maan parhaat munkit. Ihana
taukopaikka!
Vohvelikahvila Ojakadulla on onnellisten ihmisten kohtaamispaikka. Suussa sulavia vohveleita,
suolaisia tai makeita, jokaisen makuun sopivia.
Tapahtumia moneen makuun - teatteria, musiikkia, tanssia!
Tampereella Pirkanmaalla järjestetään vuosittain kymmeniä eri taidealojen tapahtumia ja
kansainvälisesti tunnettuja festivaaleja. Kesäinen seutu pursuaa tapahtumia, josta jokainen löytää
takuulla omansa. Musiikkia, tanssia, teatteria, kirjallisuutta, elokuvia…
Mäntän kuvataideviikot
Sastamala Gregoriana – Wanhan musiikin päivät
Tampereen Flamencoviikko – Pohjoismaiden suurin flamencofestivaali
Tampereen Teatterikesä esittelee niin suomalaisia kuin vieraileviakin tuotantoja.
Ajakohdat ja muut lisätiedot Pirkanmaan Festivaaleista löydät täältä!
Lisää tietoa:
Oletko tulossa Tampereren seudulle? Katso www-sivumme osoitteessa: www.visittampere.fi
Tampereen alueen matkailuneuvonta:
Rautatienkatu 25 A, 33100 Tampere
Puh: 03 5656 6800
Email: visittampere@visittampere.fi
www.facebook.com/Tampere tourist information
www.twitter.com/visittampere
www.tampereallbright.fi
Matka jatkuu:
Tampereelta Helsinkiin suuntaaville suosittelemme matkaamista pitkin ns. vanhaa 3-tietä eli tietä
numero 130. Entinen valtaväylä kulkee nykyään kiireettömästi maalais- ja järvimaisemien läpi. Reitin
varrella kannattaa pysähtyä vaikkapa Visavuoressa tutustumaan Emil Vikströmin taiteilija-ateljeehen
tai käydä Iittalan lasimäellä ostamassa matkamuistoksi aitoa suomalaista lasimuotoilua. (TampereHelsinki n. 184 km)
Kiitos vierailustanne! Toivomme, että viihdyitte ja löysitte yllättäviä ja mieleenpainuvia kohteita ja
nähtävyyksiä matkanne varrelta ja haluatte palata pian uudelleen Helsinkiin ja Järvi-Suomeen.
Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehittämisideoita osoitteessa matkailu@mikkeli.fi

Helsingin ja Järvi-Suomen matkailuväki

Lisätietoja Suomen matkailutarjonnasta: www.visitfinland.com

