
 

 

 

 

  

    

 

   

 
 

 

 

TURUN PÄIVÄRETKI TO 16.06. 
BRINKHALLIN KARTANO & 

KAKOLAN KIERROS 

Vietä ikimuistoinen kesäpäivä Turussa tutustuen vangitsevaan ympäristöön 
Kakolanmäellä sekä Suomen kulttuuriperinne säätiön omistamaan historialliseen 

tilaan Brinkhallin kartanoon Kakskerran saaressa. Kartano on tullut tunnetuksi 
myös Hovimäki tv-sarjan ja Käsky elokuvan kuvauspaikkona. 

Lähdemme aamulla matkaan Kanta-Hämeestä. Retkemme alkaa aamupäivällä kattavalla 

opastetulla kierroksella Kakolanmäellä (kesto n. 2h) ja tämän jälkeen lounastamme Ravintola 

Kakolanruusussa. 

Ote historiasta: ” 1800-luvulla vankilaitoksen tarkoituksena oli estää pahanilkisen miesväen 

kuljeskelemisesta vapaana ja samalla johdatella heidät parannukseen. Ajatuksena oli, että yhteiskuntaan 

sopeutumattomat asukkaat muuttuisivat pakollisen työn ja kurin avulla kunnon kansalaisiksi. 

Rakennuspaikaksi valittiin Kakolanmäki. Paikan puolesta puhui erityisesti se, että rakentamiseen voitaisiin 

käyttää Kakolanmäestä louhittavaa graniittia. Lisäksi paikkaa pidettiin sopivan syrjäisenä eikä sille uskottu 

koskaan olevan muuta käyttöä.” 

Tästä siirrymme bussilla Kakskerran saareen tutustumaan opastetusti kauniiseen Brinkhallin 

kartanon miljööseen. Täällä nautimme myös iltapäiväkahvit ennen kotimatkalle lähtöä. 

”Brinkhall tarjoaa elämyksiä kamari- ja sinfoniamusiikin, taiteen, historiallisten kartanokierrosten sekä 

kiertävän teatterin parissa. Kartano tiluksineen on suosittu juhlapaikka myös yksityistilaisuuksien 

järjestämiseen. Romantiikkaa henkivien juhlahuoneiden lisäksi alueelta löytyy myös majoitustiloja.” 

MATKAN HINTA: 99€ /hlö                                                                         
Sis. kuljetukset, lounaan, opastukset ja iltapäiväkahvit 

 

 

 

 

 

 



 

Matkan aikataulu: 

 

Klo 6:40 Parolan R-kioski - Klo 6:55 Wetterhoff, Hml - Klo 7:15 Turengin linja-autoasema – Klo 
7:40 Rengon Teboil – Klo n. 8:15-8:30 Forssan Autokeidas (tarvittaessa pieni tauko) 

Klo 10:00-12:00 opastettu kierros Kakolanmäellä 

Klo 12:00-13:00 lounas 

Klo 13:00-13:30 bussilla siirtyminen Kakskertaan 

Klo 14:00-14:45 opastettu kartanokierros 

Klo n. 15:00 iltapäiväkahvit 

 

Paluulähtö klo 16:00 viimeistään 

Kotipaikkakunnilla 19:30 mennessä  

Mahdollinen pieni tauko myös paluumatkalla. 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 27.05.-22.                                                               

Kerrothan ilmoittautuessasi mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse 
toimistoomme  044-9886896 tai sähköpostitse 

valmismatkat@hamebus.fi tai voit maksaa matkan suoraan 
matkakaupassamme http://liikuttajat.fi/hamebus  

Matka toteutuu vähintään 20 lähtijällä. 

Teemme matkustamisesta turvallisempaa; meillä on autoissa ilmanpuhdistimet, jotka vähentävät 
ilmassa leijuvia bakteereja, automme ovat puhtaita, tarjoamme käsidesiä ja suosittelemme 

käyttämään kasvomaskia matkan aikana sisätiloissa.  

Pidätämme oikeuden matkan aikataulu- ja ohjelma muutoksiin. 

HämeBus Valmismatkat on luotettava bussimatkatoimisto. HämeBus Oy on merkitty 
matkanjärjestäjäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin. 

Rekisteritunnus: 2994/14/Mj 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

HämeBus Oy 
www.hamebus.fi 
puh. 044-5642937 
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