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Tuorlan kesässä on peikkoja,
planeettoja ja pupuja

aarinan Piikkiössä, vanhan Helsingintien varressa, sijaitsee Tuorla, tutustumisen arvoinen kohde luonnon helmassa.
Tuorlan planetaariossa voi tutustua avaruuden ihmeisiin, mustista aukoista auringon
salaisuuksiin. Planetaariossa esitetään tähtitieteellisiä elokuvia planetaarioesityksissä
sekä vakioaikoina että tilauksesta. Toimintaa pyörittävät Tuorlassa työskentelevät Turun yliopiston
tähtitieteen tutkijat. Kesän uutuus on observatoriokierros kaukoputkelle ja kallioluolastoon maanantaisin ja tiistaisin.
Tuorlan majatalo ja ravintola muodostavat ihastuttavan, historiallisen miljöön. Ravintola, puoti ja
osa majoitustiloista sijaitsevat 1820-luvulla rakennetussa kartanon tilanhoitajan entisessä konttoriasuintalossa. Täällä voi myös järjestää perhejuhlia.
Tuorlan ravintolassa tarjoillaan lounasta ja puodista löytyy tuotteita lähiruuasta persoonallisiin
lahjoihin. Mökkivierailua varten voi ostaa vaikka huussitupsukan.
Vanhassa viljamakasiinissa on 1.6.- 31.8. näyttely ”Venuksen suudelma - rakkauden aikamatka”.
Maarit Laurennon näyttelyssä pohditaan aikaa parisuhteen näkökulmasta.
Pihapiiristä löytyy lampaita, kaniineja, kalliokyyhkyjä ja kanoja. Pienellä kukkulalla on huvimaja,
josta näkee taustalla kimaltelevan meren.

TUORLAN MAJATALO JA PLANETAARIO

Tuorlas sommar är djur, troll och planeter

Missä sijaitsee: Väisäläntie, Piikkiö,
13 km Turusta vanhaa Helsingintietä pitkin

I Pikis i S:t Karins, vid gamla Helsingforsvägen, finns Tuorla värdshus och planetarium.
I planetariet kan man bekanta sig med rymdens under, från svarta hål till solens hemligheter.
Filmer visas under planetarievisningar både under vissa tider och enligt beställning. Verksamheten drivs av Turun yliopistos rymdforskare som arbetar i Tuorla. Sommarens nyhet är rundvandringar till stjärnkikaren och till bergsgrottor, måndagar och tisdagar.
Tuorla värdshus och restaurang utgör en förtjusande, historisk miljö. Restaurangen, butiken
och en del av inkvarteringen finns i den forna herrgårdens fastighetsskötares kontor/bostadshus från 1820-talet. Lokaler kan bokas för familjefester.
I restaurangen serveras lunch och i affärsboden hittar man allt från närproducerad mat till
personliga gåvor.
I det gamla sädesmagasinet visas till slutet av augusti Maarit Laurentos utställning om tid,
sett ur parförhållandets perspektiv.
Utomhus strosar får, kaniner, duvor och hönor. På en liten kulle finns ett gammalt lusthus,
därifrån man kan se havet glittra.

Avoinna: majatalo ja puoti ma-pe klo 8-19,
la-su 9-17. Planetaarion tiedot ja ohjelma
löytyvät osoitteesta
www.astro.utu.fi/planetaario
Ruoka, juoma: kahvila-ravintolassa tarjoillaan kahvileipää ja pientä suolaista, lounas
ma-pe klo 11-16, la-su klo 12-16.
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Huomaa myös tämä: Lapsille on avattu
800 metrin luontopolku, jossa tapaa mm.
peikkoja.

