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Tervetuloa Eurajoelle!
Eurajoki on pirteä 9 500 asukkaan merenrantakunta Satakunnassa, joka valloittaa
monipuolisella matkailutarjonnallaan.
Eurajoella on paljon nähtävää ja koettavaa;
sykähdyttäviä elämyksiä, mielenkiintoisia
nähtävyyksiä ja aktiivista elämää.
Ainutlaatuinen kartanokulttuuri ja juureva merellisyys ihastuttavat aitoudellaan.
Raikkaat merelliset tuulet houkuttelevat
ulapalle ja nauttimaan meren läheisyydestä. Upeat luontokohteet kutsuvat virkistäytymään rauhalla ja hiljaisuudellaan.
Paikallinen kulttuuriperintö, historia ja
kulttuurikohteet kertovat mielenkiintoista tarinaa menneestä ja nykyisyydestä.
Eurajoen monet viihdyttävät tapahtumat
toivottavat tervetulleeksi eurajokelaiseen
elämänmenoon.
Eurajoki on juuri sopivan kokoinen
päiväkävijälle, vaikka nähtävää ja koettavaa
riittää myös pidemmäksikin aikaa. Eurajoki
on kokonaisuus joka kannattaa kokea!

Oppaan mukana matkailija on kuningas!
Eurajoen kohteisiin kannattaa tutustua asiantuntevan oppaan matkassa,
tai halutessasi voit kierrellä kohteita
myös omaan tahtiisi. Eurajoen oppaat
tarjoavat asiantuntevia, monipuolisia ja
mielenkiintoisia opaspalveluja.
Oppaan voit tilata mukaasi, vaikka
vain yhdelle kohteelle tai koko päiväksi.
Voit valita perinteisemmän opastuksen,
kiehtovan rooliopastuksen tai vaikkapa
teemoitetun tai elävöitetyn opastuksen.
Vuojoen kartanossa oppaat opastavat eläytyen 1800-luvun kartanon
herrasväen tai palvelusväen rooleihin.
Kartanon teemaopastuksista esimerkkeinä ovat Vuojoen kartanon arkkitehtuuri tai puutarha, Björkenheimit Vuojoen kartanon rakentajina ja Vuojoen
kartanon restaurointi.
Välimaan perinnetorpalla kävijät
pääsevät oppaan ja torpan väen kanssa
1930-luvun torpan töihin, ja askareiden

päälle juodaan tietenkin korppukahvit.
Välimaan torpalle ja Vuojoen kartanoon
on myös omat, varta vasten lapsille
suunnitellut opastukset.
Opastuksia voi tilata suomen lisäksi
ruotsin, englannin, saksan ja ranskan
kielillä. Murreopastuksissa kuullaan
paikallista lounaismurteisiin kuuluvaa
Eurajoen murretta.

Kysy lisää opastuksista
Eurajoen matkailutoimistosta
matkailuinfo@eurajoki.fi tai
p. 044 312 4216.
Huomaa! Jos vierailukohteita on
enemmän kuin 2, on tällöin yksi
opastustunti ilmainen. Kohdeopastukset hinnoitellaan kohteittain.
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Kartanontie 28
www.vuojoki.fi

Vuojoen Kartano
Vuonna 1836 rakennettu arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema Vuojoen kartano on
suomalaisen empirearkkitehtuurin harvinainen ja upea edustaja. Vuojoen kartanon
salit toimivat monipuolisena matkailu-, kokous- ja kulttuurikeskuksena.
Kartanon entisöidyssä kasvihuoneessa Orangeriassa sijaitsevat tunnelmallinen sauna ja eksoottiset viherhuoneet, tyylikkäät vierashuoneet sijaitsevat läntisessä flyygelissä ja kartanon itäisessä flyygelissä on myös kenties Suomen hienoin auditorio. Vuojoen
kartanon omistaa Eurajoen kunta ja kartanossa toimii yleishyödyllinen kulttuuriperintöä säilyttämään perustettu Vuojokisäätiö.
Matkailijoille kartanolinna on avoinna ympäri vuoden tarjoten mahdollisuuksia
historiaan tutustumiseen, ruokailuun, majoittumiseen ja monipuolisiin kulttuurielämyksiin. Tilauksesta rooli- ja teemaopastukset kartanon historiaan ja nykypäivään.
Tiedustelut: p. 044 298 6670 tai vuojoki@vuojoki.fi
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Kaljaasi Ihana
Tule kokemaan vanhanajan tunnelmaa aidolla, perinteisellä tavalla rakennetulla purjelaivalla, kaljaasi Ihanalla. Koe merellinen tunnelma mukavien ihmisten ja hyvän ruuan
seurassa.
Yleisöpurjehdukselle voit osallistua yksin, ystäviesi kanssa, työporukalla, miten vain
haluat. Voit myös halutessasi varata koko laivan käyttöösi ja viettää esimerkiksi unohtumaton merkkipäiväristeily kutsuvieraidesi kanssa tai rennon iltaristeilyn asiakkaidesi,
työyhteisösi tai ystäviesi kanssa. Ota yhteyttä niin suunnitellaan lisää!
Kaljaasi Ihana purjehtii Luvialla luonnonkauniin Selkämeren kansallispuiston alueella toukokuusta lokakuuhun. Ihanan kotisivuilta www.ihana.fi löytyvän varausjärjestelmän kautta pääset tutustumaan varattaviin purjehdusvaihtoehtoihin.
Tiedustelut: kaljaasi@ihana.fi tai p. 044 058 0600

Laitakarintie 345
www.ihana.fi
5

27160 Eurajoki
www.tvo.fi

Olkiluodon Vierailukeskus
Olkiluodon Vierailukeskuksessa voit tutustua Sähköä uraanista-tiedenäyttelyyn. Tartu
virtuaalisen ydinvoimalan ohjaimiin ja näe, kuinka laitosyksiköt tuottavat sähköä ja
hyvinvointia Suomelle.
Vierailukeskus on auki joka päivä. Voit myös helposti varata ryhmällesi opastetun
vierailun Olkiluotoon. Opastetun vierailun ohjelma koostuu tervetulokahveista, yhtiön
esittelystä, Sähköä uraanista -tiedenäyttelyyn tutustumisesta sekä vierailusta voimalaitosjäteluolaan. Tarkemmat tiedot: www.tvo.fi/vierailulle
Ryhmävierailut ja varaukset puhelimitse (ma-pe klo 9-15): (02) 8381 5221 tai
vierailut@tvo.fi, www.facebook.com/olkiluodonvierailukeskus
Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi Olkiluotoon saapuessasi.
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Välimaan perinnetorppa
Välimaan perinnetorpalla pääset itse entisajan töitä tehden kokemaan, minkälaista oli
1930-luvun perheen elämä Eurajoella kartanon torpassa.
Välimaan torppa on v. 1853 rakennettu Vuojoen ja Lavilan kartanoiden entinen
torppa. Nykyisin torppa toimii matkailu- opetus ja yleisökäytössä tutustuttaen kävijöitään 1930-luvun elämään ja tapoihin. Historian elävöittäjinä torpalla toimivat torpan
vapaaehtoiset isännät, emännät, piiat, rengit ja torpan mukulat.
Välimaan perinnetorpan kertalämmitteistä saunaa voi vuokrata ja myös torpan
muut tilat ovat vuokrattavissa kokouksin, saunailtoihin yms.
Tiedustelut: matkailutoimisto p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Tarvolantie 39
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Kirkkotie 8
www.eurajoenseurakunta.fi

Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkko
Uusklassinen vuonna 1803 valmistunut, Kustaa II Aadolfin mukaan nimetty puinen
kirkko. Kirkko on ristinmuotoinen, mutta sen katolla ei ole ristiä.
Alttaritaulu on tuntemattoman taiteilijan tekemä ja kuvaa kolmiyhteistä Jumalaa.
Kirkon eteläsiiven eteisessä on vaivaisukko vuodelta 1985. Kellotapulin kolmesta kellosta vanhin on vuodelta 1690. Kirkon vieressä sijaitsee v. 1994 rakennettu seurakuntakeskus Tapuli, jossa säilytetään Lyypekissä v. 1440 tehtyä Eurajoen keskiaikaisen kirkon
alttarikaapin keskiosaa. Eurajoen seurakunnan aarteisiin kuuluu myös Biblia Latina
vuodelta 1480 ja Missale Aboense vuodelta 1488.
Tiedustelut Eurajoen seurakunta p. 02 868 0021 tai matkailutoimisto
p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Luvian kirkko
Kansallisromanttisen ristikirkon on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck ja se on rakennettu vuosina 1908-10 Luvialta louhitusta
punaisesta hiekkakivestä.

Kappeli
Vanhan kirkon hirsistä tehty kappeli sijaitsee
entisen kirkon paikalla hautausmaalla.
Tiedustelut: Luvian kappeliseurakunnan
palvelupiste p. 040 081 1189 tai Eurajoen
seurakunta p. 02 868 002 tai matkailutoimisto p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Luvian kirkkotie 14
www.eurajoenseurakunta.fi
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Kaukomäentie 2
www.eurajoenseurakunta.fi

Irjanteen kirkko
Istahtamalla Irjanteen kirkon vanhoille ja ahtaille penkeille voit kokea menneiden aikojen harrasta ja arvokasta tunnelmaa. Irjanteen kirkko on Satakunnan vanhin puukirkko
vuodelta 1731, sen barokkitorninen kellotapuli on vuodelta 1758. Irjanteen kirkolla on
pitkät perinteet. Se on jo kolmas samalla paikalla sijainnut kirkko ja muistona Ala-Satakunnan ns. uhrikirkoista.
Kirkko on suosittu vihkikirkko ja mm. jouluyön messu toimiteen Irjanteen kirkossa.
Irjanteen kirkko toimii kesäisin tiekirkkona ja kesätorstaisin kirkossa pääsee osallistumaan iltakirkkoon.
Kirkonmäellä on myös Eurajoella vaikuttaneen sotamarsalkka Åke Tottin muistokivi.
Tiedustelut Eurajoen seurakunta p. 02 868 0021 ja matkailutoimisto
p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Irjanteen kulttuurihistoriallinen
kokonaisuus
Irjanteen ainutlaatuinen kylämiljöö on nimetty valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi
ympäristöksi.
Irjanteen kylän keskeisiä elementtejä ovat vanha
tielinjaus, jokimaisema, punamullattu kirkko sipulikupolisine kellotapuleineen, kotiseutumuseona
toimiva lainamakasiini, ruiskuhuone, meijeri, jossa
toimii nykyisin tilausravintola, Faltun saha ja mylly
sekä keskustan maatilojen vanhat rakennukset.

Irjanteen museot
Monipuolinen ja kokoelmiltaan merkittävä museokokonaisuus Irjanteen kulttuurimaisemassa.
Maatalousmuseo on yksi Suomen kokoelmiltaan
laajimmista maatalousmuseoista. Esillä on maatalouskoneita ja -työkaluja perinteisen maatalouden
ajoilta leikkuupuimurikauteen saakka. Maatalousmuseon yhteydessä on laaja kalastusosasto ja ns.
Munakarin poikien huone - kalastajakoti-interiööri.
Kokonaisuuden täydentää hieno koulumuseo,
kotiseutumuseo ja vanha ruiskuhuone. Avoinna
tilauksesta.
Tiedustelut matkailutoimisto p. 044 312 4216,
matkailuinfo@eurajoki.fi

Kaukomäentie 2
www.museotirjanne.suntuubi.com
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Kaukomäentie 25
www.frescoravintolat.fi

Villa Lokari
Villa Lokari on tunnelmallinen juhlapaikka
kuohuvan kosken kupeessa historiallisessa
maalaismiljöössä, vain kävelymatkan päässä
Irjanteen kirkolta. Villa Lokarissa kaikki
vieraat mahtuvat samaan tilaan. Alun perin kivirakennus valmistui meijeriksi vuonna 1926 ja
nyt se on uusittu nykyajan tarpeita vastaavaksi.
FresCo ravintoloiden laadukkaat tuotteet
ja palvelut täydentävät elämyksen!
Ota yhteyttä: p. 040 516 1206 tai
etappi@frescoravintolat.fi

Apteekkimuseo

Koulutie 4
Eurajoen kristillinen opisto
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Apteekkimuseossa pääset apteekkarin
johdolla perehtymään siihen, miten pilleriä
pyöritetään tai mikä pulveri on auttanut
vaivaan kuin vaivaan!
Eurajoen apteekki perustettiin vuonna
1945. Museoon on koottu alkuperäinen
toimiva apteekki 1940-50 -luvuilta. Museon
omistaa Eurajoen kotiseutuyhdistys.
Avoinna tilauksesta ryhmille oppaan
kanssa.
Tiedustelut: matkailutoimisto
p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Luvian kotiseutumuseo
Talousneuvoksetar Anna Homeri luovutti lahjakirjalla vuonna 1969 tontin kiinteistöineen kotiseutumuseoksi kotiseutuyhdistys Luvia Seor’alle.
Samana vuonna kunnan lahjoittama makasiini siirrettiin nykyiselle paikalleen. Kotiseutumuseolta löytyy makasiini, jossa pidetään kesäisin näyttelyjä sekä koulumuseo.
Tiedustelut: Arvi Elomaa (pj.) p. 050 046 4351, Matti Luotola (siht.)
p. 040 567 7673 tai matkailutoimisto p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Myllykuja 3b
www.luviaseor.com
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Säpin majakka
Arkkitehti Axel Hampus Dahlströmin suunnittelema
Säpin majakka valmistui vuonna 1873. Majakan valon
korkeudeksi tuli merestä laskettuna 117 jalkaa eli 35 m
ja peruskalliosta laskettuna 29,7 m. Säppi on luonnonarvoiltaan erittäin arvokas saari. Se kuuluu kokonaan
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja osittain
lehtojensuojeluohjelmaan. Säppi on merellisestä luonnosta kiinnostuneen matkailijan toivekohde, joka tekee
vaikutuksen arvokkaalla ympäristöllään. Saarella on
Porin lintutieteellisen yhdistyksen vuokraama lintuasema
sekä vapaana eläviä muflonlampaita, joiden ruokinnasta
huolehtii Reposaaren metsästysseura ry.

www.sapinmajakka.com
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Laitakarin merellinen virkistysalue
Laitakari tarjoaa upeat puitteet virkistäytymiseen. Se sijaitsee muutaman kilometrin
päässä Luvian kirkonkylältä ja kaikki alueen kohteet ovat kävelymatkan päässä toisistaan.
Laitakarissa pääset kokemaan meren läheisyyden ja ihailemaan upeaa merimaisemaa.
Uimarannalta voit pulahtaa mereen tai talvella avantoon ja saunan lämpöön. Laiturin
nokasta voit ihailla kaljaasi Ihanan uljasta olemusta.
Kesällä Laitakari herää eloon! Alueelta löytyy kaksi ravintolaa sekä kesäpubi terasseineen ja vierasvenelaituri. Laitakari on myös väylä Selkämerelle, sieltä voit lähteä purjehtimaan tai risteilemään Selkämeren maisemiin. Laitakarista vuokrataan kajakkeja ja sieltä
löytyy myös tanssilava, jonka upeissa maisemissa tanssitaan kesälauantaisin.
Laitakarin sataman kulttuuripolku kertoo alueen merkittävästä purjelaivarakennuksen, saha- ja varvialueen historiasta.

Laitakarintie 345
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Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi

Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi/paatpub

Luvian Merihelmi
Merihelmi on loistava paikka saunailtoihin, juhliin ja
kokouksiin. Merihelmessä järjestetään myös yleisiä saunavuoroja ympäri vuoden. Merihelmi on varattavissa
yksityistilaisuuksiin. Vierasvenelaiturin vierasvenemaksu suoritetaan Laitakarin Merihelmen yrittäjälle.
Tiedustelut: Hanna Hollmen
p. 040 053 1086, info@merihelmi.fi

PaatPub
Paat Pub on vanhaan telakkasuuliin tehty 220 paikkainen kesäravintola. Pub tarjoaa rennon tunnelman
lisäksi mm. A-oikeudet, pientä suolaista, viikonloppuisin elävää musiikkia sekä ison aurinkoisen terassin.
Avoinna toukokuusta-syyskuuhun.
Tiedustelut: Petri Jokinen p. 050 053 1086

Villa Poseidon
Ryöväskerin saari
www.villaposeidon.fi
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Villa Poseidon on entinen puolustusvoimien merivartioasema, joka palvelee nykyisin upeana matkailukohteena. Sijainti Selkämeren kansallispuiston kupeessa,
takaa ainutlaatuiset luonnonkauniit puitteet. Paikka
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kokousten, koulutusten, virkistyksen, häiden sekä muiden merkkipäivin
viettoon. Saatavilla on saunat, majoitustilat ja monet
harrastusmahdollisuudet. Käytössä on laadukkaat

majoitustilat 31 henkilölle. Tilat on varattavissa niin isoille
kuin pienillekin ryhmille.
Tiedustelut: info@villaposeidon.fi tai p. 040 059 1563

Laitakarintie 322

Bar Purje
Bar Purje on ruokaravintola Laitakarissa aivan meren
tuntumassa liplattavien aaltojen äärellä. Voit nauttia
keittiön tai jäätelöbaarin herkuista purjepaattien mastojen katveessa. Polttoainetta voit tankata jakelulaiturista
suoraan veneen tankkiin, maksu suoritetaan ravintola
Purjeen kassalle.
Tiedustelut: p. 050 517 0417

Kolhantie 21
www.laitakarinmessi.fi/seilori/

Seilorin Lomakylä
Seilorin Lomakylä sijaitsee 1,2 km:n päässä Laitakarin
satamasta. Lomakylässä on viisi tasokkaasti varusteltua
ja lämminhenkistä mökkiä päivä-, viikko- tai kuukausivuokralla. Mökeissä on varustus 6:lle hengelle ja ne ovat
talvilämpimiä, joten voit viettää vapaa-aikaa Laitakarissa
myös syksyllä tai talvella.
Tiedustelut: p. 050 557 4502

Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi/risteily

Risteilyt Laitakarista
M/s Sympaatti tekee tilaus- ja yleisöristeilyjä mm. alueen
majakoille ja kalastajatiloille sekä illallis- ja saaristokierroksia.
Tiedustelut: Petri Jokinen p. 050 053 1086
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www.muinaispolut.fi/polkureitit/eurajoki-kaunissaari

Kaunissaari ja kulttuuripolku
Kaunissaari on suosittu luonto- ja virkistysretkeilysaari, josta on lyhyt matka Selkämeren kansallispuistoon. Kaunissaari kuuluu eteläisen Satakunnan arvokkaimpien
luontokohteiden joukkoon.
Saaressa on merkitty kulttuuripolku, joka esittelee Kaunissaaren sittemmin hävinnyttä sahayhdyskuntaa. Polun varrella voi tutustua useisiin luontotyyppeihin, kasveihin
ja eläimiin. Polun pituus on 14 km.
Saaressa on retkeilijöitä varten kaksi laavua, neljä nuotiopaikkaa, katos ja neljä
käymälää. Etelä- ja pohjoisrannoilla on hyvät laiturit. Sahan perustusten luota ja satamarannasta löydät pääesitetaulut, joissa on Kaunissaaren kartta. Kaunissaaressa oli A.
Ahlströmin höyrysaha v. 1874 -1923 ja saaressa asui enimmillään yli 300 henkeä.
Tiedustelut matkailutoimisto p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Pinkjärvi
Pinkjärven laaja yhtenäinen, asumaton metsä- ja suoalue antaa retkeilijälle mahdollisuuden tutustua monipuoliseen satakuntalaiseen luontoon, Pinkjärvi on kuin kansallispuisto minikoossa.
Pinkjärven alue kuuluu Natura 2000-ohjelmaan ja alueella on useita erilaisia luontokohteita. Noin 5 kilometrin mittainen vaellusreitti alkaa parkkipaikalta, opastaulun
vierestä. Reitin ensimmäinen etappi vie erikoiselle Vuotavan kaksoislaavulle. Kaksoislaavussa on hyvin tilaa, vaikka isommallekin ryhmälle. Vuotavan laavun edessä on
erinomainen pieni hiekkaranta, josta on isomman tai pienemmän retkeilijän helppo
pulahtaa uimaan.
Pinkjärvelle on tilattavissa asiantunteva luonto-opas. Noin 5 km kierroksen aikana
opas kertoo alueen luonnosta ja käyttöhistoriasta. Kierroksen varrella on kaksi nuotiopaikkaa, joilla on mahdollista evästää. Kierros taukoineen kestää n. 4 tuntia.
Tiedustelut matkailutoimisto p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

www.luontoon.fi/pinkjarvi/kartatjakulkuyhteydet
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Manunpolku 3

Eurajoen vesitorni ja Foucault’n
heiluri
Eurajoen vesitorni valmistui kesällä 1985. Vesisäiliön
tilavuus on 900 m3 ja tornin korkeus 45 m. Vesitornin
näköalatasanteelta näkyy mm. Olkiluodon voimalat,
Vuojoen Kartano ja TV-masto.
Vesitorninmäellä sijaitseva ranskalaisen fyysikon
Léon Foucault’n mukaan nimensä saanut ja lehtori
Jukka Mattilan suunnittelema heiluri, jolla voidaan
mm. osoittaa maapallon pyöriminen.
Tiedustelut matkailutoimisto p. 044 312 4216,
matkailuinfo@eurajoki.fi

Linnaniityntie
www.luontoon.fi/liinmaa

Liinmaan linnamäki ja vallihaudat
Keskiaikaisen linnan paikka ja komeat vallihaudat ovat
edelleen nähtävissä Liinmaan linnamäessä. Paikalle on
viitoitus Linnamaantieltä. Liinmaan linna sijaitsi silloisella saarella Lapinjoen ja Eurajoen jokisuiden välissä,
Väkkäränlahden rannalla. Liinmaan puu- ja tiilirakenteinen linna oli rakennettu 1300-luvun jälkipuoliskolla.
Liinmaan Linnamäkeen voi tutustua omatoimisesti tai
oppaan kanssa.
Tiedustelut matkailutoimisto p. 044 312 4216,
matkailuinfo@eurajoki.fi
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Vanha Porintie

Kirkkotie 220

Knapernummen ampumahaudat
Vuosina 1915-1916 rakennetut Knapernummen
ampumahaudat olivat osa venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana Pohjanlahden
rannikolle rakennuttamaa linnoitusketjua, joka oli
tarkoitettu turvaamaan valtakuntaa saksalaisten
maihinnousun varalta. Vuosien 2002-2003 aikana
osa linnoitusrakennelmista kunnostettiin ja ennallistettiin. Ampumahaudat sijaitsevat Knapernummen mäen päällä Vanhan Porintieltä lähtevän
Niemenpolun varressa.
Tiedustelut: Arvi Elomaa p. 050 046 4351 tai
matkailutoimisto p. 044 321 4216,
matkailuinfo@eurajoki.fi

Lavilan makasiini
Lavilan kylässä sijaitsee empiretyylinen Lavilan
viljamakasiini, jonka on suunnitellut P.J. Gylich.
Lavilan makasiini on kuulunut Vuojoen Kartanon
omistukseen. Makasiinissa on kesäisisin näyttelytai konserttitoimintaa.
Tiedustelut matkailutoimisto
p. 044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Koulutie 4
www.eko.fi

Eurajoen kristillinen opisto
Eurajoen kristillisellä opistolla on lukuvuoden kestäviä yleissivistäviä tai ammatillisia
koulutuksia, avoimen yliopiston opetusta ja kesäisin laaja valikoima lyhytkursseja. Opistolla on useita erilaisia tiloja kokousten, seminaarien tai juhlien järjestämiseen upeissa
puitteissa luonnon keskellä. Majoituspalveluja yksittäisille matkailijoille ja ryhmille 1 ja
2 hengen huoneissa.
Tiedustelut ja varaukset puh. 044 721 4803, opisto@eko.fi
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Wild Nordic Nature

www.wildnordicnature.com

Wild Nordic Nature järjestää melontakursseja ja retkiä, mystisiä iltoja laavulla tai yrtti-,
marja-ja sieniretkiä yksittäisille matkailijoille ja ryhmille.
Kysy lisää: info@wildnordicnature.com tai matkailutoimisto p. 044 321 4216,
matkailuinfo@eurajoki.fi

Offroad Safari
Offroad safari tarjoaa unohtumattomat maastoautosafarit. Monipuolinen maasto takaa
hauskat kokemukset, mitkä kruunataan makkaran grillauksella ja nokipannukahveilla.
Offroad Safari sopii yritysten tyhy -päiviin, kaveriporukoille tai vaikkapa polttariväelle. Mukana on aina opas, joka opastaa ja ohjaa safarilla. Maastostamme löytyy eri reittivaihtoehtoja vaativammallekin kuskille. Voimme myös räätälöidä vaikkapa yösafarin tai
saunomisen safarin jälkeen ruokineen.
Tiedustelut: puh. 040 086 0286, tapani.kaija@offroadsafari.fi

Verkkokarintie 571
www.offroadsafari.fi
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Palveluhakemisto
Majoitu
Vuojoen Kartano
Kartanontie 28
www.vuojoki.fi
Eurajoen kristillinen
opisto
Koulutie 4
p. 02 868 0065
www.eko.fi

Lisää mökkejä: www.
gofinland.fi/vuokramokit

Olkiluodon
majoituskylä
Puhelin arkisin klo 9 - 15
(02) 8381 6095
majoitus@tvo.fi
www.tvons.fi

Ruoka ja kahvi

Seilorin Lomakylä
Laitakarintie 322
p. 050 557 4502
www.laitakarinmessi.fi

Eurajoen kristillinen
opisto
Koulutie 4, p. 044 721 4803
www.eko.fi
*lounas, tilaus

Villa Poseidon
Ryöväskerin saari
p. 040 059 1563
info@villaposeidon.fi,
www.villaposeidon.fi
Rantahelmi-huvilat
p. 040 559 0254
info@rantahelmi.fi
www.rantahelmi.fi
Wahlberg mökki
Verkkokarintie 594
p. 044 321 0641
Mervi Wahlberg
www.nettimokki.com/
eurajoki/8174
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Saukonniemi
Vuojoen kartanon vanha
metsästysmaja Pinkjärven rannalla.
www.lomarengas.fi/
mokit/eurajokisaukonniemi-10577

Ravintola Wuojoki
Kartanontie 28
www.vuojoki.fi
*tilaus

Kaffekellari
Kirkkotie 3, p. 02 868 2845
040 700 6665
www.kaffekellari.fi
* lounas, lista, catering
Lounaspata
Kaivettulantie 2
p. 02 868 2292
040 082 8119,
www.lounaspata.fi
* lounas, catering
Kahvila-Ravintola
Eurajoen Portti
Riikontie 2, p. 020 770 5220

www.k-supermarket.fi
* lounas, lista
Selen kebab ja pizzeria
Kirkkotie 13
p. 02 868 1575
www.selenkebab.fi
* lista
Luvian Pizzeria
Luvian Kirkkotie 21
p. 02 558 1030
* lounas, lista
Kaffe Alma & Pub Onni
Luvian Kirkkotie 21
p. 040 192 1700
* tilaus, catering, kahvila,
lounas sesonkina, iltaravintola
Lounaskahvila Terttu
Kuivalahdentie 2
p. 040 744 3841
* lounas, kahvila
Poisa
Kangasnummentie 2
p. 02 868 3260
* lounas, aamiainen, kahvila
Lounaskahvila Ydinportti
Olkiluodontie 8
p. 02 868 0580
* lounas, aamiainen,
kahvila
Bar Purje
Laitakarintie 322
p. 050 517 0417
* tilaus, lista

PaatPub
Laitakarintie 312
p. 040 053 1086
www.luvianmerihelmi.fi
* avoinna kesäisin
Merihelmi
Laitakarintie 312
p. 040 053 1086
www.luvianmerihelmi.fi
* tilaus
Merikahvila Ihana
Laitakarintie 345
www.ihana.fi
Ostokset
Päivittäistavarakaupat
S-Market Eurajoki
Kirkkotie 5 , p. 02 833 0650
K-supermarket
Eurajoen Portti
Riikontie 2, p. 020 770 5220
Sale Luvia
Lukkarilantie 1
p. 02 625 2840
K-market Luotsipoika
Kuivalahdentie 1
p. 02 558 1212
Muita myymälöitä
Vuojoen Kartanon Putiikki
Kartanontie 28
www.vuojoki.fi

Kartanotuotteita,
kirjoja ja ihanuuksia
Kartnon Trekol
Kartanontie 24
p. 050 555 6250
Puutarhatuotteiden
kotimyyntiä,
avoinna sesonkiaikaan
Puutarha Thip
Auvintie 90, p. 040 9626141
info@thip.fi
Puutarha ja aasialainen
kauppa
Annen kukkatarha
Kirkkotie 275
p. 044 298 6631
Kesäkukkia
Luvian kukka
Kuivalahdentie 2
p. 02 558 1364 ja
Kirkkotie 3, p. 02 868 2000
Kukkakuppa ja hautaustoimisto
Köykän tilapuoti &
Antiikkivintti
Rikantilantie 418
p. 045 132 7004
www.facebook.com/
tilapuoti

Eurajoen tori
Kirkkotie 6
lauantaisin klo 8 – 14
Luvian tori
Luvian kirkkotie 9
torstaisin klo 14 - 18
Merelliset palvelut
Kaljaasi Ihana
Tilaus- ja yleisöpurjehdukset
p. 044 058 0600
kaljaasi@ihana.fi
www.ihana.fi
M/S Sympaatti
Saaristo- ja tilausristeilyt
p. 050 053 1086
Petri Jokinen
www.luvianmerihelmi.fi
Teatterit
Tasalan talviteatteri musiikkiteatteria tammi-helmikuussa
www.luviantasala.com/
musikaalit/
Kuivalahden kesäteatteri
teatteria heinäkuussa
www.kuivalahti.com/
kesateatteri/

Ihana –myymälä
Laitakarintie 345
www.ihana.fi
Luvian kesäteatteri
erilaisia Ihana-tuotteita
teatteria elokuussa
sekä laadukkaita Holebrook www.luviankesateatteri.fi/
-vaatteita ja asusteita.
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Kunnan palveluja
Eurajoen pääkirjasto
Weener-tie 1, p. 044 312 4293
Luvian lähikirjasto
Lukkarintie 4. p. 044 431 2721
Kirjastot avoinna:
ma . . . . . klo 13-19, Luvia 12-19 (kesällä 12-18)
ti. . . . . . . klo 10-19, Luvia 12-16 (kesällä 12-16)
ke. . . . . . klo 12-19, Luvia 12-19 (kesällä 12-16)
to . . . . . . klo 12-19, Luvia 12-19 (kesällä 12-18)
pe. . . . . . klo 10-16, Luvia 10-16 (kesällä 10-15)
la. . . . . . . suljettu
su. . . . . . 12-15, Luvia suljettu
aattopäivinä. . . . . . . . . . . . 10-16, Luvia 10-15
Eurajoen terveyskeskus
Palvelukeskus Jokisimpukka
Rantaperentie 1, avoinna arkisin klo 8 – 16
Luvian terveyskeskus
Kuivalahdentie 3, avoinna arkisin klo 8 – 16
Ajanvaraus lääkärinvastaanotolle
arkisin ma-pe klo 8 - 16, p. 02 677 3935
Eurajoen eläinlääkäri
Eurajoen kunnaneläinlääkäri Sirpa Varajärvi
Vastaanotto: Weener-tie 4, 27100 Eurajoki
p. 044 707 245; puhelinaika arkisin klo 8 – 10
Sähköposti: sirpa.varajarvi@pori.fi
Eurajoen kunnanvirasto
Kalliotie 5, p. 02 86 941
Neuvonta ja puhelinvaihde 9 – 12 ja 12.45 – 15
www.eurajoki.fi
Eurajoella toimii seitsemän peruskoulun 1.-6. luokkien
koulua, joissa annetaan myös esiopetusta, yhteiskoulu, jossa ovat luokat 7.-9., yhtenäiskoulu sekä lukio. Lisätiedot: www.eurajoki.fi/kasvatus-opetus/perusopetus/
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Eurajoella toimii neljä päiväkotia ja varhaiskasvatus
palveluja on saatavilla perhepäivähoidon sekä ryhmäperhepäivähoidon ryhmissä. Lisätiedot:
www.eurajoki.fi/kasvatus-opetus/varhaiskasvatus/
Eurajoen vuosittaisia tapahtumia
• Luvian talviteatteri tammi-helmikuussa
• Välimaan torpan laskiainen
• Laitakarin talvitapahtuma tai Voi Hyvin -messut
maaliskuussa
• Eurajoki Bel Canto klassisen laulun festivaali
kesäkuussa
• Kuivalahden kesäteatteri heinäkuussa
• Välimaan torpan suviviikko heinäkuussa
• Luvian kesäteatteri heinä-elokuussa
• Kartanon Suviehtoo elokuussa
• Eurajoen markkinat elokuussa
• Suomenhevosten SM-kyntökisat elo-syyskuussa.
• Välimaan torpan Wanhan ajan joulu joulukuussa
• Kartanon joulu joulukuussa
Lisää tapahtumia: tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/
Eurajoen matkailutoimisto
p. 044 312 4216, 044 312 4425 tai 044 312 4266
matkailuinfo@eurajoki.fi
www.eurajoki.fi

Etäisyyksiä Eurajoelta
Rauma 15 km
Pori 36 km
Turku 105 km
Tampere 125 km
Vaasa 225 km
Helsinki 240 km
Jyväskylä 285 km
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Juhla- ja kokoustiloja
Luvian Tasala
Seurojen talo Tasala on ympärivuotisessa käytössä.
Tiloissa on helppo järjestää erilaisia tilaisuuksia, kuten
perhejuhlat, illanvietot, konsertit, myyjäiset, kirpputorit, jumpat, tanssit, näyttelyt, kokoukset, kurssit jne.
Tiloissa toimii myös Tasalan Talviteatteri. Piha-alue on
asfaltoitu ja siinä on hyvät parkkitilat. Luvian kirkko
sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Tasalalta.
Yhteystiedot: Terttu Aho 040 519 3052,
terttu.aho@pp.inet.fi, www.luviantasala.fi
Krikutilli
Verkkorannan kesäkoti eli Krikutilli edustaa 20-luvun
klassismia. Verkkorannan kesäkoti on rakennettu
1927 ja se palveli kesäkotina vuoteen 1958. Rakennus
on nyt entisöity. Krikutilli soveltuu vierailukohteeksi,
juhlien pitopaikaksi sekä esim. kulttuurialojen toimintoihin, näyttelyihin, esityksiin jne.
Tiedustelut p. 050 549 7270, anu.kivini@gmail.com
Työväentalo Wellamo
Talo soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön kaikenlaisiin perhejuhliin, häihin, huutokauppoihin, myyjäisiin,
kirpputoreihin, jumppaan, tansseihin tai näyttelyihin.
Talon pihassa on hyvät paikoitustilat ja se sijaitsee
hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Yhteystiedot: Timo Paajanen 044 011 2330,
tyovaentalo.wellamo@gmail.com

Kaukomäen työväentalo
Talo on vuokrattavissa kesäisin erilaisten tilaisuuksien
järjestämiseen. Yhteydenotot puh. 040 754 1982,
www.eurajoki.sdp.fi/kategoria/tyovaentalo/
Kuivalahden Nuorisoseurantalo
Talon voi varata niin juhliin kuin muihinkin tilasuuksiin
ympäri vuoden. Lisätietoa tai 050 558 1128, www.
kuivalahti.com/nuorisoseura/nuorisotalo/
Lahdenperän virkistysalueen sauna
Tilat ovat vuokrattavissa kesäaikaan. Lisätietoja
p. 044 312 4424 tai lahdenpera@eurajoki.fi
Onsanpirtti
Eurajoen Metsästysseuran ylläpitämän juhlapaikan ja
saunan varaukset p. 050 032 9786,
www. eurajoenmetsastysseura.com
Turajärven mökki
Mökkiä vuokrataan kesäaikaan sekä kyläläisille että
kylän ulkopuolella asuville.
Lisätietoja: sydanmaanpky@gmail.com,
www.sydanmaankyla.wordpress.com
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Eurajoen matkailutoimisto, p. 044 312 4216, 044 312 4425,
044 312 4266, matkailuinfo@eurajoki.ﬁ, www.eurajoki.ﬁ
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