
 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

KAIVOSELÄMÄÄ LOHJALLA – 
OPASTETTU KOKOPÄIVÄRETKI TO 9.9. 

Lähde HämeBus ValmisMatkojen mielenkiintoiselle retkelle tutustumaan Lohjan 
kaupunkiin ja sen kaivoshistoriaan elämysten kautta! 

Nautimme ensin lounaan Kahvila-ravintola Hiidenpirtissä. Tämä perheyrityksenä toimiva 
viihtyisä ruokapaikka sijaitsee Hiidenveden rannalla, vanhan Turuntien varrella. Samalla kun 

nautit herkullista lounasta, voit ihastella kuvankauniita maisemia ympärilläsi. 

Tästä jatkamme matkaa Lohjan keskustaan, missä ensimmäisenä kohteenamme on Tytyrin 
Elämyskaivos. Täällä tapaamme retkemme oppaan, kenen johdolla käymme n. 1,5h 

kestävän kierroksen kaivoksen syvyyksissä ja tutustumme mainareiden elämään. Täällä 
pääsemme kokemaan tämän ainutlaatuisen miljöön aidossa kaivosympäristössä jopa 100 

metrin syvyydessä maan alla. Kierroksen jälkeen jää hiukan aikaa piipahtaa, vaikka 
matkamuistomyymälässä. 

Tämän jälkeen opas kertoo Lohjan kaupungista ja sen historiasta n. 1h kiertoajelun aikana. 

Kiertoajelu päättyy Ojamon Kartanolle, missä odottaa iltapäiväkahvit sekä tutustuminen 
oppaan johdolla kartanon elämään ja kaivoshistoriaan. 

MATKAN HINTA: 99€ /hlö  

Sis. kuljetukset, lounaan, opastukset ja sisäänpääsymaksut kohteissa sekä 
iltapäiväkahvit 

 

Aikataulu: 

Klo 7:55 Rengon ST 1   Klo n. 15:30 iltapäiväkahvit Ojamon Kartanolla sekä  

Klo 8:20 Parolan R-kioski  tutustumista oppaan johdolla paikan historiaan  

Klo 8:35 Wetterhoff, HML  Klo 17:00 viimeistään kotiin lähtö   

Klo 8:55 Turengin linja-autoasema Klo 19:30 mennessä kotipaikkakunnilla  

Klo 9:10 Tervakoski mtr    

Klo 9:25 Riihimäen Matkakeskus    

 

Klo 10:40-11:40 lounas Kahvila-ravintola Hiidenpirtissä 

Klo n. 12:15 opastettu vierailu Tytyrin Elämyskaivoksessa 

Klo n. 14:00 lähtö opastetulle kiertoajelulle Lohjalla 

 

 



 

 

 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 25.08.-21 ja 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, maksimimäärä on 35 hlöä.  

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 

MATKA ON TARKOITETTU KAIKENIKÄISILLE. LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

 

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

myynti@hamebus.fi 
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