
Mitä yhteistä on Inkeroisten Tehtaanmäen 
insinööritaloilla ja Villa Mairealla? Asia 
selviää kävely- tai linja-autokierroksella 
Ankkapurhan Kulttuuripuiston alueella 
tutustuen koskiluontoon ja vanhaan tehdas-
kylään. Kouvolasta löytyy yllätyksellisiä 
Alvar Aalto kohteita. Arkkitehti Alvar Aalto 
suunnitteli 1937–1956 välisenä aikana 
kymmeniä asuinrakennuksia, koulun, tehtaan 

VARAUS- JA MATKAEHDOT 
Hinnat ovat alkaen hintoja vähintään 20 hlön ryhmille,  
eivätkä sisällä linja-autokuljetuksia. Laskutus retken jälkeen  
vahvistetun osallistujamäärän ja aiheutuneiden kulujen mukaisesti. 
VisitKouvola ei vastaa mahdollisista muutoksista esitteen tiedoissa.

p. 020 615 8401- 020 615 5295

matkailu@kinno.fi

Ankkapurhasta  
Alvar Aaltoon

KUUSANKOSKITALOLLA 2.6. - 30.7.2017

Kymijoki Suomen taiteessa  
Suomi Finland 100

Kolmen museon kierros

Historialtaan maamme mielenkiintoisin joki on 
myös tärkeä Suomen taiteen kuvauskohde. 
Ensi kesänä järjestetään laaja Kymijoki- 
teemaisen Suomi 100 -juhlanäyttely Kuusan-
koskitalossa. Näyttelyn nimenä on Kymijoki 
Suomen taiteessa ja siinä esitellään kym-
meniä teosklassikkoja vuosilta 1837–1939. 
Vastaavaa näyttelyä ei ole maassamme 
ennen järjestetty.

Tutustu Kouvolan mielenkiintoiseen museokolmikkoon  
ja varaa opas koko kierrokselle.

Kesto n.4h
Hinta 200€ /ryhmä ja  
lisäksi 5€/museo/hlö

@visitkouvola

facebook.com/visitkouvola

@visitkouvola

instagram.com/visitkouvola

Retkipaketit ryhmille

KIERROKSEN AIKANA TUTUSTUTAAN:
Kouvolan Miljöömuseo esittää suoma-
laisen 1920–60 -luvun porvariskodin va-
rustettuna ko. vuosikymmenelle ominaisilla 
kalusteilla, varusteilla ja tekniikalla.
museo@putkiradiomuseo.fi   
p. 040 540 331

Puotimuseossa pääset kokemaan  
aitoa kauppatunnelmaa.  
Eri aikakaudet on sopivasti ryhmitelty.
valkealan.museoyhdistys@gmail.com   
p. 045 667 2505
 
Utin perinnetila
Kuulet Utin varuskunnasta ja sen historiasta 
ja Utin linnoituksesta. Tutustumme Utin  
perinnetilalla sijaitsevan Messerschmitt- 
hävittäjäkoneeseen ja siihen liittyvään  
mm. ilmavoimien historiaan.

Kouvolan matkailuoppaat ry järjestää puolentoista tunnin mittaisia kävelykierroksia 
pitkin moni-ilmeistä kaupunkiamme kesäkauden aikana. Kerromme tositarinoita ja 
tarinoita menneestä, nykyajasta ja tulevasta. Oppaan mukana on helppo ”lähteä 
lentoon” - kuulemaan, kokemaan ja näkemään.

LISÄTIETOJA
kouvolanmatkailuoppaat@gmail.com
www.kouvolanmatkailuoppaat.yhdistysavain.fi
facebook: @Kouvolan matkailuoppaat ry

Opastettuja kävelykierroksia Kouvolassa

sekä modernisoi toimistorakennuksia.
Asunnot sulautuvat hienosti tehdasalue 

miljööseen ja rakennukset kestävät hyvin 
nykypäivänkin haasteet.

Kesto 2–3 h, pelkkä kävelykierros 1,5 h.  
Lähtö Kouvolasta ryhmän omalla bussilla. 
Hinta alkaen 10€/ hlö, opastettu kiertoajelu. 



Kesto 1,5 tuntia 
Hinta 94 €/ ryhmä

Kierros alkaa Arboretum Mustilasta, joka on 
Pohjois-Euroopan huomattavin metsäpuisto. 
Kauneimmillaan arboretum on kesäkuussa, 
jolloin tuhannet alppiruusut ja atsaleat kukkivat. 
Mustilan Viinin tunnelmallisessa viinituvassa 
viinimaistiaiset ja mahdollisuus tuliaisostoksiin 
Viinipuodissa sekä Taimimyymälässä. 

Moision Taide- ja Pitokartano tarjoaa his-
toriaa, kulttuuria ja ruokamatkailua. Opastettu 
historia- ja näyttelykierros ja maittavana lisänä 
Kulttuuritien herkkupöytä kartanon nouto- 
pöydästä.

Opastettu kävelykierros historiallisella Tsaari 
Nikolai II rakennuttamalla Kouvolan Kasar-
minmäen vanhalla varuskunta-alueella. Vehre-
ällä kampusalueella on n. kolmekymmentä  
punatiilirakennusta ja ortodoksinen Pyhän 
Ristin kirkko. Lounas nautitaan arvokkaassa 
ympäristössä perinteikkäällä Upseerikerholla.

KOUVOLAN KASARMINMÄELLÄ TAPAHTUU:

Historiallisen Wiipurintien markkinat
5.–6.8.2017

Puolustusvoimien  
Suomi 100 -kesäkiertue
pe 11.8.2017

Kouvolan alueella taistelivat Kustaa III:n ja 
Katariina Suuren joukot. Matkataan ajassa 
1700-luvun lopulle. Kustaa pyrki Anjalan  
kautta Pietariin, mutta kuinka sitten kävikään?  
Tule kuulemaan mielenkiintoisia tarinoita ja 
tapahtumia Ruotsin ja Venäjän rajamailla.  
Kuningas Kustaakin saattaa ilmestyä paikalle.  
Kysy lisää rooliopastuksista.

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 päivä-
retkellä. Tarinankertojina toimivat Kouvolan 
Matkailuoppaat ry:n auktorisoidut matkailuop-
paat. Päivän aikana kuullaan lumoavia tari-
noita kartanoista ja koetaan upeita elämyksiä 
kaikilla aisteilla. 

Retkeen sisältyy kahvittelu ja tutustuminen 
Ankkapurhan kulttuuripuistoon, ruokailu ja 

Luontoa ja kulttuuria

Tsaarinajan Kouvolaa

Kolmen kartanoa – 100 tarinaa
taidenäyttely Moision kartanossa sekä  
tutustuminen ja maistelu Mustilan viinituvassa  
ja opastus Arboretum Mustilassa. 

RETKI ON VARATTAVISSA  
KAIKKIEN KOHTEIDEN KAUTTA:

nuorisokeskusanjala@ankkapurha.fi,  
p. 020 611 6201 

moisionkartano@gmail.com,  
p. 040 527 2799 

mustila.viini@co.inet.fi,   
p. 05 3777 46

Moision kartano ja Mustilan viini ovat osa  
upeaa Länsi-Kymen kulttuuritietä, joten voit  
yhdistää retkeen monia muitakin vierailu- 
kohteita. Ruotsin ja Venäjän välisen vanhan 
rajaseudun läpi vievä asfaltoitu kylätie –  
Länsi-Kymen Kulttuuritie – johdattaa matkaili-
jat meren ääreltä Loviisasta Elimäen kautta  
Kymijoen yläjuoksun järvialueelle Iittiin.  
Tämä 75 kilometrin pituinen maaseutureitti on  
maisemiltaan, nähtävyyksiltään ja historialtaan 
poikkeuksellisen antoisa ja lukuisten  
tapahtumien täyttämä.

Viiniä ja Taidetta

Kymijoki - Rajajoki

Kesto 4–5 tuntia 
Hinta alk. 50 €/ hlö

Kesto 5 tuntia 
Hinta alk. 65 €/ hlö kun 
ryhmäkoko on 30 hlö.

Aikamatka tehdastyöläisen vaiheisiin Suomen 
itsenäisyyden aikaan, putsarista mestariin – 
sentraalisantrasta sihteeriin! Tehdastyöläisen 
elämän keskipisteenä on tehdas, se huolehti 
asumisesta, terveydenhuollosta, koulutuksesta 
ja tietysti työstä. Suomen itsenäisyyteen liit-
tyvien taisteluiden aikana tehtaalla oli monia 
rooleja. Niistä, sekä siitä millaista tehtaassa 
on nyt, kuulet kierroksen aikana. Mukana 
matkassa roolioppaita eri aikakausilta.

Tehdastyöläisenä  
itsenäisessä Suomessa

Kustaa III ja  
Ankkapurhan  
kulttuuripuisto

Kesto 3–5 tuntia 
Hinta alk. 35 €/ hlö
touko–syyskuu

Kesto 2–3 tuntia 
Hinta alk. 16 €/ hlö

Kesto 1–2 tuntia 
Hinta 94 €/ ryhmä
+ lisämaksua roolioppaista

Maailmanperintökohde Verlan puuhiomo ja 
pahvitehdas ovat olleet Verlan kylän sydän 
1870-luvulta lähtien, ensin toimivana tehtaa-
na ja vuodesta 1972 lähtien tehdasmuseona. 
Unescon maailmanperintölistalle Verla hyväk-
syttiin v. 1996. Koskimaisema, historialliset 
tehdasrakennukset koneineen, patruunan pytinki 
puistoineen ja idylliset työläisten mökit antavat 
aidon kuvan pohjoisen metsäteollisuuden var-
haisvaiheista.

Kierros aloitetaan katsomalla Verlan tehtaan 
vaiheista kertova elokuva, jota seuraa opastettu 
tehdaskierros. Ostoksia voi tehdä Ruukkikylässä 
paikallisten kädentaitajien ja tuottajien puodeis-
ta sekä Viiniverlan viinituvasta.

Lounas nautitaan Verlassa Makasiinikahvi-
lassa tai vaikkapa upealla Kymin huvilalla!

YHDISTÄ VERLAN RETKEEN UPEA VUOHI-
JÄRVEN LUONTO-JA KULTTUURITALO
Luonto- ja kulttuuritalon tiloihin lukeutuvat 
230-paikkainen kulttuurisali, galleriamyymälä 
sekä Kahvila Kaakkuri. Oivallinen sijainti aivan 
Repoveden kansallispuiston tuntumassa palve-
lee niin luonto- kuin kulttuurimatkailijoitakin.

Tutustu aikaan, jolloin Ruotsin ja Venäjän raja 
oli Kymijoessa. Retken aikana opas kertoo 
mm. Kustaan sodasta, Värälän rauhasta ja 
alueen kartanoista. 

Väh. 21 hlöä, matkanjohtaja  
ja kuljettaja veloituksetta.
Hinta alk. 41€/hlö

MUUTA OHJELMAA VERLASSA: 
Ryhmät voivat tutustua joko itsenäisesti tai 
ostaa opastuksen Verlan museoalueella 
kulkevalle historiapolulle, joka laajentaa 
tehdasmuseon opastusta. Myös patruunan 
puistoon on mahdollisuus tilata puutarhuri 
opastamaan. Tai tilaa saksalaisen 
paperimestarin rooliopastus alueelle.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Maailmanperintökohde Verla  
p. 020 415 2202 ja VisitKouvola

Kahvit nautitaan Kymen Paviljongissa,  
jossa mahdollisuus ostoksiin hyvin varustetussa 
Pentikin tehtaanmyymälässä. 

Kesto 3 tuntia 
Hinta 22 €/ hlö


