
Tule ja tuo ryhmäsi päiväretkelle Kouvolaan! 

Erilaiset ohjelmat pitävät sisällään niin kiinnostavia käyntikohteita kuin myös maistuvaa ruokaa. 

Kouvolassa riittää tapahtumia, nähtävää ja tekemistä, joten retkelle voi suunnata kuka vain aina 

vauvasta vaariin. Persoonallisen Kouvolan taustalta löytyy värikästä historiaa. 

Kouvolassa on myös erinomaiset ostosmahdollisuudet. Kaupungin keskustassa voit shoppailun 

lomassa nauttia päivällistä tai vaikka paikallisten sydämet varastanutta Kouvola-kahvia. Nam! Vain 

lyhyen matkan päässä keskustasta, löydät myös Kaakkois-Suomen suurimman kauppakeskuksen, 

Veturin. Kannattaa siis varata matkalaukkuun reilusti tilaa tuliaisille ja ostoksille! 

 Kolmen kartanon kierros 

Kolmen kartanon kierros. Kartanokierroksella sukelletaan alueella vaikuttaneen aatelissuvun ja 

kartanoiden historiaan ja upeisiin kartanomiljöisiin. Mielenkiintoisia tarinoita riittää 

matkailuoppaan kulkiessa ryhmän mukana kierroksen ajan. Kierros alkaa aikamatkalla Anjalassa, 

1700-luvun puukartanoarkkitehtuuriin tutustuen ja kivisen viljamakasiinin kahvilassa antimista 

nauttien. Matkaa jatketaan Moision empirekartanoon, missä päästään nauttimaan taidenäyttelystä ja 

pitopöydän antimista. Kierros päätetään viininmaistajaisiin ja metsäpuistokierrokseen Mustilassa 

Elimäellä. Varaukset: moisionkartano@gmail.com 

Verlan tehdasmuseo ja ruukkikylä 

Kierros alkaa Kouvolasta Kaunisnurmen museo- ja käsityöläiskortteliin tutustumalla, josta 

siirtyminen Jaalassa sijaitsevaan Verlan tehdasmuseoon, joka on yksi UNESCON 

maailmanperintökohteista. 

Ainutlaatuiseen tehdasmiljööseen tutustuminen aloitetaan katsomalla Verlan tehtaan vaiheita 

esittelevä elokuva, jota seuraa opastettu tehdaskierros. Lisäksi Ruukkikylän pajat ja puodit sekä 

alueella toimiva Makasiinikahvila palvelevat vierailijoita. Lounas nautitaan Kouvolan 

Kasarminmäen idyllisellä alueella sijaitsevalla Upseerikerholla tai Verlan Makasiinikahvilassa. 

Viiniä ja Taidetta 

Kierros alkaa Arboretum Mustilasta, joka on Pohjois-Euroopan huomattavin metsäpuisto. 

Kauneimmillaan se on kesäkuussa, jolloin tuhannet alppiruusut ja atsaleat kukkivat. Vieraillaan 

Laurilan Strutsitilalla, jossa on mahdollisuus ostaa strutsituotteita ja emännän loihtimia pajutöitä. 

Mustilan Viini Oy:n tunnelmallisessa viinituvassa nautitaan maistiaislasilliset ja tuliaisostokset 

tehdään Viinipuodissa. Matka jatkuu Moision taide- ja pitokartanoon, jossa opastettu 

näyttelykierros. Ruokailu upean kartanon noutopöydästä. 

Tsaarinajan Kouvolaa 

Tsaari Nikolai II:n käskystä Kouvolan varuskunta rakennettiin vuosina 1911–1914 tsaarin Venäjän 

miehitysjoukkojen tukikohdaksi. Alueella on kolmisenkymmentä punatiilirakennusta ja 

ortodoksinen kirkko. Tilat ovat nyt uudessa käytössä, vanhoja perinteitä kunnioittaen 

kunnostettuina. Asiantunteva opas johdattaa kuulijansa alueen ja samalla Suomen historiaan. 

Lounas nautitaan arvokkaassa ympäristössä perinteikkäällä Upseerikerholla. 

http://www.visitkouvola.fi/fi/kahviputiikki-papulaari


Kymijoki Ruotsin ja Venäjän rajana 

Ruotsin Kuningas Kustaa III joukkoineen ylitti Kymijoen liput liehuen vuonna 1789 ja muutti 

joenrantaseudut sotatantereeksi. Retken aikana opas kertoo mm. kustaan sodasta, Värälän rauhasta 

ja alueen kartanoista. Reitti kulkee molemmin puolin Kymijokea Kouvolasta Anjalan kautta 

Elimäelle ja Kuusankoskelle. Kahvit nautitaan Kymen Paviljongissa Kuusankoskella, jossa aikaa  

myös ostoksiin  Pentikin tehtaanmyymälässä. 

Kolmen kirkon kierros 

Kolmen kirkon kierros aloitetaan evankelis -luterilaiselta Kouvolan Keskuskirkolta, josta reitti 

kulkee katoliselle Pyhän Ursulan kirkolle. Kolmantena kohteena on kasarmialueella oleva 

ortodoksinen Pyhän Ristin kirkko. Kierros tehdään ryhmän omalla bussilla. 

Koe aika ennen chattia 

Kouvolan Radio- ja miljöömuseo esittelee putkiradion aikaa 1920-luvulta 1960-luvulle. Radio- ja 

sotilasradiomuseon vaihtuvien näyttelyiden tilassa esitellään radiohistoriallisia erikoisuuksia ja 

radion toimintaa kautta aikojen. Paitsi radion historiasta, miljöömuseo kertoo myös Kouvolan 

asukkaiden oloista kauppalakaudella. 

www.putkiradiomuseo.fi 

Ryhmällä on mahdollisuus kahvitteluun ja tutustumiseen alueen käsityö- ym. yrittäjien pajoihin ja 

myymälöihin. 

Pojat on poikia 

Viehättävä Pienoisrautatiemuseo sijaitsee Kouvolan keskustassa. Museossa veturit vislaavat ja 

tupruttavat höyryä aivan kuten aidot vastaavat. Oiva paikka tutustua rautatien historiaan ja 

nykypäivään.Museon yhteydessä pieni tarvikemyymälä ja kahvio Onkapannu, joka tarjoaa 

sveitsiläis-suomalaisen isäntäparin tekemiä suussasulavia suklaatäytteisiä creppejä. 

www.elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo 

 

Varaus ja matkaehdot: 

Retkivaraukset tehdään ja vahvistetaan VisitKouvolalle. Laskutus retken jälkeen vahvistetun 

osallistujamäärän- ja aiheutuneiden kulujen mukaisesti. 

Retkipakettien tiedustelut ja varaukset  

VisitKouvola 

puh. 020 615 8401, 020 615 5295 

matkailu(at)kinno.fi 

  

Ota rohkeasti yhteyttä ja räätälöidään juuri sinun ryhmällesi mieluisa retki! 

 

http://www.putkiradiomuseo.fi/
http://www.elisanet.fi/pienoisrautatiemuseo/semaforo

