
 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

SERLACHIUS-TAIDEMATKA 
MÄNTTÄÄN TO 19.08. 

Lähde mukaan mielenkiintoiselle museokierrokselle Mänttään – tutustu 
paperiteollisuuden historiaan Gustaf-museossa ja nauti monenkirjavasta 

taiteesta Gösta-taidemuseossa. 

G. A. Serlachius -yhtiön entinen, upea pääkonttori tarjoaa kävijöilleen tarinoita ja taidetta uteliaissa ja 
hiukan yllättävissäkin näyttelyissään. Uhkarohkeista liiketoimistaan tunnettu Gustaf Adolf Serlachius 

kuului suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajiin. Museot on nimetty tämän särmikkään persoonan 
mukaan. 

MATKAN HINTA: 99€ /hlö  

Sis. kuljetukset, pääsymaksut ja opastukset museoissa, lounas sekä iltapäiväkahvit. 

 
Aikataulu sekä matkaohjelma: 

 
Lähdemme aamulla matkaamaan kohti Mänttää reitillä: klo 7:55 Rengon Teboil - (Turenki) - klo 8:15 
Wetterhoff Hml - klo 8:30 Parolan R-kioski – klo 8:45 Iittalan ramppi. 

Klo 11:30 perillä Mäntässä aloitamme museokierroksen tutustumalla Gustafiin, entiseen paperiyhtiön 
pääkonttorin upeaan arkkitehtuuriin ja sen näyttelyihin. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä 
Serlachiuksen valtakunnassa lyhytelokuvan esittelemänä sekä draamaopastettuna, lopuksi testaamme 
museon paperipajassa, miten paperin teko sujuu käytännössä. Tämän jälkeen kuljemme omatoimisesti, 
äänitarinoiden siivittämänä läpi Paperiperkele-näyttelyn. Vahvasti dramatisoitu näyttely tutustuttaa 
suomalaisen paperiteollisuuslegendan G.A. Serlachiuksen elämään ja liiketoimiin. Kokonaiskesto n. 2h. 

Klo 13:00 opastuksen jälkeen siirrymme bussilla pääkonttorilta taidemuseo Göstan paviljonkiin. Paviljonki 
on taidemuseo Göstan laajennusosa, mikä valmistui kesäkuussa 2014. Se moninkertaisti Göstan 
näyttelytilat ja toteutti vuorineuvoksen Gösta Serlachiuksen alkuperäisen haaveen omasta taidemuseosta 
Mäntässä. 

Klo 13:15-14:15 nautimme maukkaan paviljonki lounaan päivätuoreista raaka-aineista Ravintola Göstassa 
upeassa puistomaisemassa pöytiin tarjoiltuna. Vatsat täynnä on hyvä lähteä suoraan opastetulle 
kierrokselle taidemuseo Göstan kartanon ja paviljongin näyttelyihin, joissa kuulemme Serlachiuksen 
teollisuussuvun vaiheista ja kartanon elämästä. Kesto n. 1h. Opastuksen jälkeen on vielä omatoimista aikaa 
tutustua Göstan puistoon, näyttelyihin sekä museokauppaan. 

Klo 16:00 siirrymme bussilla juomaan iltapäiväkahvit kahvila Veturitallille, ja tästä kotimatkamme voi alkaa. 

Klo n. 19:00 mennessä omilla paikkakunnilla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MATKAEHDOT 
 

Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä on 06.08.-21 ja kerrothan ilmoittautuessasi 

mahdolliset ruoka-aineallergiat. 

 

Ilmoittautumiset / matkatiedustelut puhelimitse toimistoomme 
044 9886896 tai sähköpostitse valmismatkat@hamebus.fi . 

Matka toteutuu vähintään 20 lähtijällä, maksimimäärä on 30 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 
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