JESSICA ÅLGARS-ÅKERHOLM

TEIJON KANSALLISPUISTO
MISSÄ SIJAITSEE: Salon kaupungin alueella. Matka Teijon kylään on
Salosta 20 km, Turusta 80 km, Helsingistä 140 km ja Tampereelta 200 km.
TEIJON LUONTOTALO: sijaitsee Matildanjärven eteläpuolella.
Näyttely, retkineuvonta, kahvila, välinevuokraus. Avoinna talvikaudella
tapahtumien ja lomaviikkojen aikana.
PALVELUT: Majoitus- ja kokoustiloja, laavuja, leirintäalue, keittokatoksia,
matkailuvaunupaikkoja, opastettuja luontoretkiä.
HUOMAA MYÖS TÄMÄ: Teijon alueella sijaitsee kolme vanhaa rautaruukkia;
Teijo, Mathildedal ja Kirjakkala.
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MAAKUNNAN MANSIKKAPAIKKA

TEIJO NÄYTTÄÄ
LUONNON MONET KASVOT

TYKÖ VISAR
NATURENS MÅNGA ANSIKTEN

Varsinais-Suomen uusin kansallispuisto Teijo näyttää luonnon
moninaiset kasvot. On metsää, järveä, puroja, suo- ja kalliomaisemaa – jopa merenrantaa.
Kansallispuistostatus lisäsi tänä kesänä Teijon kävijämääriä
jopa kolmanneksella. Myös ulkomaalaiset, kuten ranskalaiset,
sveitsiläiset ja saksalaiset, ovat löytäneet luonnonkauniin Teijon.
Retkeilypolkuja on noin 50 km ja helppokulkuiset reitit ovat
varsinkin perheiden suosiossa. Useimmat tulevat Metsähallituksen Luontotaloon ja Matildanjärven ympäristöön, jossa voi
retkeillä, poimia marjoja, kalastaa, soutaa ja uida. Myös opastettuja luontoretkiä ryhmille on tarjolla.
Mathildedalin historiallinen ruukki kansallispuiston kupeessa
on viehättävä kyläympäristö, josta löytää mm. ravintolan, kahvilan
ja pieniä käsityöliikkeitä. Kesällä Mathildedaliin voi tulla myös
veneellä.
Lähde sinäkin virkistymään Teijon kansallispuistoon – myös
talvella!

Egentliga Finlands nyaste nationalpark Tykö visar naturens många
ansikten. Här finns skog, sjöar, bäckar, kärr- och bergslandskap –
rentav havsstrand.
Statusen som nationalpark har ökat besökarmängderna med
en tredjedel. I sommar hittade även utlänningar såsom tyskar,
schweizare och fransmän till natursköna Tykö.
Vandringsstigar finns totalt ca 50 km och är populära speciellt
bland familjer. De flesta kommer till Forststyrelsens Naturhus och
miljön kring Matildanjärvi, där man kan gå på utfärd, plocka bär,
fiska, ro och simma. Också guidade utfärder för grupper erbjuds.
Mathildedals historiska bruk intill nationalparken är en förtjusande byamiljö, där man hittar bl.a. en restaurang, ett café och
små hantverksbutiker. Sommartid kan man komma till Mathildedal med båt.
Åk du också på utfärd till Tykö nationalpark – även vintertid!

www.luontoon.fi/teijo
www.teijo.fi
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