ELÄMYSTEN
ETELÄ-POHJANMAA
RYHMILLE
Visit Lakeus kokoaa toiveittenne mukaiset
ryhmämatkapaketit, joissa aistitaan
rehtiys, aitous ja tekemisen meininki.

Tutustu valmiisiin matkaohjelmiimme
www.visitlakeus.fi/ryhmamatkat

Vanhojen rakennusten
uudet elämät
Kalevan Navetta

Seinäjoella toimiva taide- ja kulttuurikeskus toimii
modernissa, mutta 130-vuotta vanhassa navetassa.
Talokierroksella koet, miten rakennus kokoaa kattonsa alle taidenäyttelyitä, konsertteja, paikallisia
tuotteita, ruokaelämyksiä…

Vanha Paukku

Lapuan patruunatehtaan räjähdys on jäänyt suomalaisten mieleen ja nähdään jopa elokuvana. Paikan
päällä kohoaa nykyään tehtaan tiloihin muodostunut
eloisa kulttuurikeskus. Tule kuulemaan tarinaa, ruokailemaan ja tekemään ostoksia.

Piirin alue

Entisen piirimielisairaalan alue Seinäjoen Törnävällä
täyttyy uusista toimijoista. Kuule tarunomaisen
alueen historiasta opastetulla kävelykierroksella,
osallistu teatteriesityksiin, nauti hyvinvointipalveluista ja tutustu Sairaalamuseoon.

Pohjalaistalot

Punaiset ”kaksfooninkiset” taipuvat hyvin matkailukäyttöön. Ne ovat museoita, tilausravintoloita, taiteilijakoteja. Eläinten vanhainkoti toimii yhden markilla.
Varaa retki ja astu peremmälle.

Pohjalaisilla herkku-, käsityöja juomaostoksilla
Pohjalaiset tehtaanmyymälät

Jokipiin Pellava, Lennolin tekstiilit, Juustoportin
herkut ja Pramian juomat. Kiva kierros pohjalaiseen
designiin ja makuihin.

Keskisen Kyläkauppa ja Ideapark Seinäjoki

Keskelle lakeutta kohonneet valtaisat ostosparatiisit.
Kunnon shoppailija kiertää nämä molemmat samalla
kierroksella! Kummasta te haluatte aloittaa?

Kyrö ja Koskenkorva

Kaksi kylää, joiden nimi nostaa hymyn huulille –
ja ehkä veden kielelle; Ilmajoen Koskenkorva sekä
Isonkyrön Napue. Näihin tutustutaan tarinoin, kierroksin ja tarjoilujen merkeissä.

Pienpanimot ja viinitilat

Oluen valmistuksessa kunnioitetaan perinteitä ja
luodaan uutta raaka-ainevalinnoilla. Tilaviinit pursuavat marjoja ja jopa koivunmahlaa. Näistä on mukava
kuulla lisää ja maistaa porukalla paikan päällä.

Kierroksilla
oppaan kanssa
Alvar Aalto

Kuortaneella syntynyt arkkitehti Alvar Aalto on
suunnitellut merkittäviä julkishallinnon rakennuksia
Alajärvelle ja Seinäjoelle. Tule opastetulle Aaltokierrokselle näkemään ja kuulemaan Aallon tarinaa.

Härmän Häjyjen jalanjäljillä

Opastettu ryhmämatka Häjyjen kotopitäjissä Kauhavalla sekä Härmässä. ”Häjyjen ja häjyylyjen” historiaa sekä maankuulua eteläpohjalaista yrittäjyyttä.

Kraatterijärven kierros

Paikallisen oppaan tarinoita Lappajärven eli Suomen
suurimman kraatterijärven syntyhistoriasta, kauniita
järvimaisemateitä, vierailu marjaviinitilalla, mystisessä kivimaalauskirkossa ja Nelimarkka-museossa.

Elämyksiä
ruokamaakunnassa
Eteläpohjalaisissa ravintoloissa nautitaan lähiruuasta, joka on valmistettu laadukkaista ja lähellä
tuotetuista raaka-aineista.
Hotelli-Ravintola Alman ainutlaatuinen, jugendhenkinen ravintolasali tarjoaa upean ruokailumiljöön yhdessä Seinäjoen vanhimmista rakennuksista.
Äärellä Kuppi ja Kattila on viihtyisä lounasravintola ja kahvila taide- ja kulttuurikeskus Kalevan
Navetan tiloissa Seinäjoella.
Ravintola Marttilan Talli entisessä lääninsairaalan
hevostallissa ja Ravintola Verstas Törnävän sairaalan entisessä verstaassa toimivat nyt sujuvina
ruokailupaikkoina isommillekin ryhmille.
Alvar Aallon suunnittelemassa miljöössä voi
ruokailla mm. Seinäjoen kaupunginteatterilla.
Viinitilat ja panimoravintolat ovat myös
herkullisia ruokapaikkoja.

• opastetut kiertoajelut Seinäjoella ja maakunnassa
• liput pohjalaisiin tapahtumiin ja teattereihin
• majoitus Seinäjoella tai maakunnassa

Ota yhteyttä!

Kokoamme matkaohjelman toiveittenne mukaan.
Tervetuloa elämysten Etelä-Pohjanmaalle!

Visit Lakeus Oy, ryhmämyynti
sales@visitlakeus.fi, puh. 06 420 9023
www.visitlakeus.fi/ryhmamatkat

Tutustu valmiisiin matkaohjelmiimme
www.visitlakeus.fi/ryhmamatkat
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Lisättävissä matkaohjelmiin
tai kokousten yhteyteen

