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Kulttuuria & kukkaloistoa
Yhdistä upeat retkikohteet Mustila ja Verla. Aloitamme opastetulla kierroksella 
UNESCOn maailmanperintökohteessa Verlan puuhiomossa ja pahvitehtaassa, 
jonka jälkeen nautitaan maittava lounas Verlan Makasiinikahvilassa. Alueella on 
pikkupuoteja sekä viinipuoti, jossa myydään lähialueen tuotteita. Tehdasalueen 
läheisyydessä on esihistoriallinen kalliomaalaus, johon pääsee tutustumaan 
pienellä kyläkävelyllä.

Mustila Arboretum on kuuluisa alppiruusuistaan sekä monilajisesta metsästä. 
Kauneimmillaan puulajipuisto on kesäkuussa, jolloin tuhannet alppiruusut ja 
atsaleat kukkivat. Arboretumiin voi varata opastetun kierroksen tai kuljeskella 
omaan tahtiin. Alueella on taimitarha ja -myymälä. Vierailemme Mustilan 
Viinissä, josta saa ostaa palkittuja kotimaisia viinejä, hilloja, mehuja ja muita 
herkullisia tuotteita.

Kesto 5–6 h. 
Hinta alkaen 41€/hlö

Maksa kun jaksat
Kierros alkaa aamukahvilla Kymen Paviljongissa, jossa on mahdollisuus 
tuliaisostoksiin Pentikin tehtaanmyymälässä. Seuraavaksi käymme Kouvolan 
Miljöömuseossa. Se esittelee 1920-60-lukujen suomalaisia porvariskoteja, jotka 
on varusteltu kyseisen vuosikymmenen kalusteilla ja tekniikalla. Retken aikana 
tutustumme myös Sotilasradiomuseoon ja Puotimuseoon, joka on Valkealan 
ensimmäisen kauppiaan Jaakko Pokin asuin- ja liiketalo. ”Maksa kun jaksat”, 
Pokki lausahti asiakkaille, joilla ei ollut rahaa ostoksiin. Vuoden 2018 kesänäyttely 
on ”Siihen aikaan, kun isä jopon osti”.

Taideruukki, vanha tehdaskiinteistö Kuusankoskella, on nykyään kulttuurikeskus, 
jossa on tarjolla kauneutta, luovuutta ja taidetta. Lounas syödään upealla Kymin 
huvilalla.

Kesto 4–5 h. 
Hinta alkaen 33€/hlö
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Alvar Aalto 
-arkkitehtuurikierrokset
Monikaan ei tiedä miten hieno kokonaisuus Alvar Aallon suunnittelemia 
rakennuksia sijaitsee Kouvolassa Inkeroisten Tehtaanmäellä. Alueeseen soisi 
kaikkien tutustuvan, sillä miljöö on aivan ainutlaatuinen.

 Mitä yhteistä on Inkeroisten Tehtaanmäen insinööritaloilla ja Villa Mairealla? 
Asia selviää kävely- tai linja-autokierroksella Ankkapurhan Kulttuuripuiston 
alueella koskiluontoon ja vanhaan tehdaskylään tutustuen.

Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli vuosina 1937–1956 Inkeroisiin paperitehtaan, 
koulun, kymmeniä asuinrakennuksia sekä kokonaisen omakotialueen, Omskin. 
Asunnot sulautuvat hienosti historialliseen tehdasmiljööseen. Lähes 50 
rakennuksen omakotialue on säilynyt erillisenä, omana harmonisena alueenaan 
tehtaan lähistöllä.

Valittavana on opastuskierroksia tilauksesta Alvar Aalto -kohteisiin: 

Yli-insinöörin ovenkahva
Yhdistetty bussi- ja kävelykierros, jossa 
tutustutaan Inkeroisen tärkeimpiin 
Aalto-kohteisiin: omakotialueeseen 
ja Tehtaanmäen alakouluun sekä 
erityisesti Tehtaanmäen alueeseen.  
Käynti sisäkohteessa.

Kesto n. 1,5–2 h. 
Hinta alkaen 94€/ryhmä

Kasarminmäeltä – 
Tehtaanmäelle
Bussikierroksella nähdään Aallon 
Kouvolan Kasarminmäelle suunnit-
telemat portit, Kouvolan keskustaa, 
Kymijokivartta ja Inkeroisten Aalto-
kohteet: Omakotialue ja Tehtaanmä-
en alakoulu sekä varsinainen Tehtaan-
mäen alue, josta osaan tutustutaan 
kävellen. Käynti sisäkohteessa.

Kesto 2–3 h. 
Hinta alkaen 113€/ryhmä

Rullamiehen puutarha
Bussikierros suuntautuu Omskin 
puutarhamaiselta työläisasuinalueelta 
ohi Tehtaanmäen alakoulun Tämä 
on ainoa Alvar Aallon suunnittelema, 
toiminnassa oleva koulurakennus. 
Tehtaanmäen historiallisessa miljöös-
sä käydään sisäkohteessa.

Vuoromestarin putkareissu
Tehtaanmäellä kävelykierroksella 
nähdään Alvar Aallon eri tehtaan 
hierarkialuokille suunnittelemat 
neljän- , kahden- tai yhdenperheen 
talot Kymijoen rantapenkereellä 
vanhojen 1800-luvun lopun rakennus-
ten seassa. Retkellä käydään yhdessä 
sisäkohteessa.
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Elämysten veneretki  
Kymijoki on vanha rajajoki Ruotsin ja Venäjän välillä. Opastettu veneretki vie 
sinut kulttuurihistorialliselle Kymijoelle tutustumaan vanhoihin ylityspaikkoihin 
ja siltojen Kymijokeen. Lähde mukaan retkelle alueen rikkaaseen historiaan. 
Retken aikana nautimme nuotiokahvit, maittavan nuotioleivän sekä 
lumpeenvalkoisen kakkupalan.

Voit liittää retkeen myös herkullisen luontoruokailun.

Kesto 2–5 h.
Hinta alkaen 40€/hlö.
Ryhmäkoko 10–50.
Ajankohta touko–syyskuu.

>  www.kymisun.fi / 
 +358 40 518 5225

Kustaa III ja Ankkapurhan 
kulttuuripuisto 
Kouvolan alueella taistelivat Kustaa III:n ja Katariina Suuren joukot. Retkellä 
matkataan ajassa 1700-luvun lopulle, jolloin Kustaa pyrki Anjalan kautta 
Pietariin. Mutta kuinka sitten kävikään? Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia 
tarinoita tapahtumista Ruotsin ja Venäjän rajamailta! Kuningas Kustaakin 
saattaa ilmestyä paikalle. Kysy lisää rooliopastuksista.

Kesto 1,5h. 
Hinta 94€/ryhmä
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Opastettuja 
kävelykierroksia 
Kouvolassa

Pieni Järvineito -retki
Lähdemme talon isännän johdolla luontoretkelle Talasvuoren Näköalakalliolle 
(koko matka noin 1,5 km). Näköalakalliolle on pystytetty joki- ja järviluonnon 
kunniaksi Suomi 100 -teos, Pieni Järvineito -patsas. Metsäkävelyllä  ihailemme 
kimmeltävää Kettujärveä ja Kymijokea. Piipahdamme Kipinäkodalla katsomassa 
kodan seinillä olevia nahkamaalauksia, jotka kertovat lähiseudun historiaa mm. 
ensimmäisistä alueen asukkaista.

Isäntä kertoo tarinaa Tanskan prinsessasta ja Venäjän keisarista, Suomen 
suuriruhtinas Aleksanteri III:sta ja siitä, miten he liittyvät Järvineitoon. Lopuksi 
skoolataan Suomen järvi- ja jokiluonnon kunniaksi maistuva puolukkajuoma.

Hinta: 15 €/hlö / nokipannukahvit, lisäveloitus 8 €/hlö / 
luontoteemainen ruokailu 48 €/hlö (min 10 hlö) / Ryhmäkoko 5–50 henkilöä. 
Kesto: noin 1 tunti, tiedustelut: info@yli-kaitala.com

Kouvolan Matkailuoppaat ry järjestää puolentoista tunnin mittaisia 
kävelykierroksia pitkin moni-ilmeistä Kouvolaa kesäkauden aikana. Kierroksilla 
kuullaan tositarinoita menneestä ja nykyajasta. Oppaan mukana on helppo 
”lähteä lentoon” – kuulemaan, kokemaan ja näkemään. 

> kouvolanmatkailuoppaat@gmail.com
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-kansanooppera

Tulossa kesällä 2018 Elimäen museonäyttämölle: 

Käsikirjoitus ja sävellys: Jouni Sjöblom 
Ohjaus: Piia Kleimola

Kansanooppera vie Suomen autonomian aikaan 1800-luvulle.  
Edistyksellinen tsaari Aleksanteri II (1818-1881) edesauttoi 

mm. Pietarin radan valmistumista 1870, jolla oli suuri merkitys 
Kouvolan alueen kehitykselle.  

Kansanoopperan tuottaa Kymijoen esittävän taiteen tuki ry. 
Yhteistyössä mukana ovat mm. Elimäen kotiseutumuseon kannatus-

yhdistys ry, Elimäen nuorisoseura ry ja Mustilan kulttuurikiinteistöt Oy. 
Hanketta tukee JEV-säätiö.

Miljöönä on historiallinen Elimäen museoalue rakennuksineen ja
tuulimyllyineen (osoite Alppiruusuntie 98 47200 Elimäki).

Aleksanteri II:n aikaan -kansanooppera 
Elimäen museonäyttämöllä

 pe 10.8.2018 klo 18 kantaesitys
 la 11.8.2018  klo 16
 su 12.8.2018  klo 16
 ti 14.8.2018  klo 18
 to  16.8.2018  klo 18
 la  18.8.2018  klo 21 yönäytös 
 su  19.8.2018  klo 16
 ti  21.8.2018  klo 18
 to  23.8.2018  klo 18
 la  25.8.2018  klo 21 yönäytös
 su  26.8.2018  klo 16

Lisätietoja: www.kansanooppera.fi, jouni.sjoblom@pp.inet.fi, 040 5530336
Retkipaketit ja ryhmävaraukset: 

Maria Tigerstedt, mustila.viini@co.inet.fi, 0400 539 273
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Menestyskirjaan  
perustuva musiikki
näytelmä vie 20luvulle!
Ensiilta 8.2.2018
Kouvolan Teatterissa.

Ruokarouvan tytär -musiikkinäytelmä, Moision
Kartanon näyttely & ruokailu samassa paketissa,
kätevää. Tämä päivä on tehty hemmottelua varten!

Menut isoon tai pienempään nälkään: 

Ruokarouvan Brunssi  
& taidetta & teatterilippu, yht. 55 € /hlö

Ruokarouvan Menu 
& taidetta & teatterilippu, yht. 70 € /hlö

Ruokarouvan Kahvihetki 
& taidetta & teatterilippu, yht. 46 € /hlö

Katso näytelmän esittely ja esitys
ajat www.kouvolanteatteri.fi
– valitse mieleisesi menu ja varaa 
ryhmällenne (min. 20 hlö) koko 
paketti Moision Kartanosta.

Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola 
05-7400 300 ark. klo 9-16

Tiedustelut ja varaukset:

MOISION TAIDE- JA PITOKARTANO OY
Moisiontie 163, 47200 Elimäki 

p. 040 5272 799
moisionkartano@gmail.com 

www.moisionkartano.fi

Moision Kartanossa
ja Kouvolan Teatterissa!

Tutustu myös muuhun Kouvolan
Teatterin ja Moision Kartanon
tarjontaan!
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Aikamatkalla Ankkapurhan
kulttuuripuistossa

Koe historian ja 1700-luvun puukartano-
arkkitehtuurin lumoa Anjalan kartanon ja 
Ankkapurhan kulttuuripuiston alueella. 
Nauti kahvit ja maalaispiirakat historiallisessa 
joenrantamiljöössä!

Leskirouva Gertrud von Ungern saapui 1600-luvulla Kymenlaaksoon, jonne hän 
perusti kartanoita poikiensa tulevaisuuden turvaksi. Vuosisatojen saatossa Gertrudin jälkeläiset 

perustivat Kymenlaaksoon lukuisia kartanoita, joista kolmeen tutustutaan kiehtovalla 
päiväretkellä. Tarinankertojina toimivat Kouvolan Matkailuoppaat ry:n auktorisoidut 

matkailuoppaat. Päivän aikana kuullaan lumoavia tarinoita kartanoista, erityisesti niiden 
vahvoista naisista ja koetaan upeita elämyksiä kaikilla aisteilla.

Päivän retki kartanoihin on toteutettavissa toiveidenne mukaan ja matkailuoppaiden 
palvelut ovat käytössä koko retken ajan. Retkeen sisältyy tutustuminen Mustilan 
viinitupaan ja opastus Mustilan arboretumissa, ruokailu ja taidenäyttely Moision 

kartanossa sekä kahvittelu ja tutustuminen Ankkapurhan kulttuuripuistoon. 
Tämän esimerkkiretken kesto on n. 5 tuntia ja hinta 65 €/hlö, kun ryhmäkoko on 30 hlöä.

Hinta ei sisällä kuljetusta. Myös lyhyemmät tai pidemmät, yöpymisen sisältävät retket 
toteutettavissa. Kysy majoitusmahdollisuuksista!

Tervetuloa tutustumaan kolmeen kiehtovaan kartanoon!

Retki on varattavissa kaikkien kohteiden kautta:

Kolme kartanoa - sata tarinaa

Kulttuuritien herkkupöytä ja
tasokasta taidetta

Nauti maukkaasta ruoasta runsaassa 
pitopöydässä ja viehäty upeasta taiteesta sekä 
kartanotunnelmasta 1820- luvun C. L. Engelin 
suunnittelemassa empirekartanossa Elimäellä. 
Moision kartano on juhlan aatelia!

Viininmaistajaiset ja 
metsäpuistokierros Mustilassa

Mustilan tunnelmallinen viinipuoti kutsuu 
maistelemaan herkkuja! Maista ja osta tilatuotteita 
ja -viinejä sekä tutustu Pohjois-Euroopan 
huomattavimpaan metsäpuistoon opastetulla 
kierroksella Mustilassa.

moisionkartano@gmail.com
p. 040 527 2799

mustila.viini@co.inet.fi
p. 05 3777 466

nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi
puh. 020 611 6201
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Tiedustelut ja varaukset:
museum.verla@upm.com
0204152170
tai
info@kulttuurivuohijarvi.fi
050 3388 111

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas on ollut kylän sydän jo 1870- 
luvulta lähtien, ensin toimivana tehtaana ja 
vuodesta 1972 lähtien tehdasmuseona. 
Unescon maailmanperintökohteeksi Verla 
valittiin vuonna 1996. Metsän kehystämä 
koskimaisema, historialliset tehdasrakennuk-
set koneineen, patruunan pytinki puistoineen set koneineen, patruunan pytinki puistoineen 
ja idylliset työläisten mökit antavat aidon 
kuvan pohjoisen metsäteollisuuden varhais-
vaiheista ja työntekijöiden elämästä.

Noin tunnin mittaisella opastetulla kierroksel-
la oppaan tarinat herättävät vanhan teh-
taan eloon ja vievät menneeseen aikaan. 
Maittavan lounaan voit nauttia Verlan Ma-
kasiinikahvilassa ja viinipuoti sekä käsityö-
läisten puodit kutsuvat ostoksille.

Tervetuloa viihtymään Verlaan!

Tehdasmuseo on avoinna
2.5. - 30.9.  TI - SU  klo 11 - 16
ja juhannuksesta elokuun loppuun 
joka päivä klo 10 - 18.
(Juhannusaattona ja -päivänä suljettu)
Opastuksille voi osallistua tasatunnein.

Kesto noin 2-3 tuntia, museon opastuksen
hinta yli 20 hlön hinta yli 20 hlön ryhmille 8€/hlö.
Lounas ryhmille alkaen 16,50 €/hlö ja
kahvitus ryhmille alkaen 4,60 €/hlö.

www.verla.fi
Verlantie 295

YHDISTÄ VERLAN RETKEEN 
UPEA VUOHIJÄRVEN 
LUONTO- JA KULTTUURITALO
Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalossa voi tutus-
tua luontonäyttelyihin, rakkauspuistoon sekä 
herkutella kahvilan korvapuusteilla. 

Järviemme veijarit -näyttely avoinna 
2.6.-26.8.2018 joka päivä klo 11 - 18. 
Ryhmille tilauksesta 2.5. alkaen. 

Kesto noin 1 tunti,
hinta yli 20 hlön ryhmille 6€/hlö.
Johdatus näyttelyyn 10-15 min. 20€/ryhmä.
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TULE  R E T K E LLE
Kouvola-talossa sijaitsevat Poikilo-museot koostuvat 

Kouvolan taidemuseosta ja kaupunginmuseosta, 
KOUTA-galleriasta ja Poikilo-galleriasta. 

Poikilo-museoissa on aina nähtävää, pitipä taiteesta tai kulttuurihistoriasta.

Kouvola-talolla on hyvät parkkipaikat ja itse talossa myös kahvila Sävel Bistro.

Museokaupasta löydät ainutlaatuisia  tuotteita:  keramiikkaa, kirjoja, koruja, paitoja.  
Tuotevalikoima  täydentyy  aina museoiden näyttelyteemojen mukaisesti. 

Varuskuntakatu 11,  Kouvola-talo
Puh. 020 615 5297

Avoinna ti-pe 11-18, , la-su 12-17, 
vapaa pääsy alle 18-vuotiaille

Kysy opastuksista!



matkailu@kinno.fi
p. 020 615 5295

Lisää kohteista ja tapahtumista:

Varaus- ja matkaehdot
Hinnat ovat alkaen hintoja vähintään 20 henkilön ryhmille. 
Hinnat sisältävät alvin, mutta eivät linja-autokuljetuksia. 
Laskutus retken jälkeen vahvistetun osallistujamäärän ja 
toteutuneiden kulujen mukaisesti.


