
SOMERON MATKAILU



Somero osaa yllättää mo-
nin tavoin! Kun ajelet kes-
kellä kauneinta maaseu-
tua ja saavut Somerolle, 
todelliseen maaseudun 
helmeen, löydät yllättävän 
eloisan pikkukaupungin, 
jossa on aito ja rento tun-
nelma, iloiset ihmiset sekä 
mainiot maisemat. 

Tutustu vaikkapa lukuisiin 
museoihin, huikeaan kivilin-

Tervetuloa 
Somerolle!

naan, henkeäsalpaavan kau-
niisiin Häntälän notkoihin, 
ainutlaatuiseen horoskoop-
pipuistoon, kartanoihin ja ti-
lapuoteihin... 

Näettävää ja koettavaa riittää 
yllättävän paljon! Olit sitten 
liikkeellä yksin tai porukas-
sa, autolla tai jalan, meloen 
tai pyöräillen, me uskallam-
me väittää, että tulet yllätty-
mään positiivisesti.

Maalle - meidän landelle



HOVILAN KARTANO on perustettu 1611 ja sen nykyinen 
päärakennus 1841. Skotlannista lähtöisin oleva Ramsayn 
sotilassuvun ajalta on 1600-luvun rakennuksista jäljellä 
holvattu kivikellari.

Hovilan kartanossa astut suoraan 1800-luvun tunnelmaan: 
on salonkeja, neidon kamareita, suuria saleja ja isot lasive-
rannat.

Taitavasti vuonna 2011 restauroidut tilat luovat upeat puit-
teet perhejuhlille, kokouksille ja retkipäiville. Tilava, mo-
derni keittiö mahdollistaa onnistuneen tarjoilun.

Kartanossa on mielenkiintoisia näyttelyitä sekä tapahtumia 
ja asiakkaan toivomusten mukaan voidaan lähteä myös 
opastetulle kotiseutu- tai luontoretkelle.

Navetan avaraan yläkertaan on avattu 1950 ja 1960 luvun 
tunnelmiin johdattava Muistojen kultaa- nuoruuden hur-
maa-näyttely. Näyttelykauden muistoja herättävä kylän-
raitti johdattaa toriaukiolle baareineen ja tanssilavamiljöi-
neen.Historiaa &

      astrologiaa



HOROSKOOPPIPUISTO JA 
KESÄKAHVILA  HUVILA HÄRKÄ
Huvila Härkä tarjoaa historian havinaa ja henkilökohtaisia 
hetkiä.

Horoskooppipuistossa voi eläytyä omaan ja ystävien ho-
roskooppimerkkeihin, pyörähdellä horoskooppilavatans-
seissa ja tutustua omaan nimikkokasviinsa astrologisissa 
puutarhoissa.

Tässä erikoisessa ja mystisessä paikassa on paljon nähtä-
vää ja koettavaa. Kesäkahvilassa on tarjolla kakkuja ja ast-
rologisia analyyseja sekä lahjapuoti.

SAUNATUPA PELLAVANKUKKA on tunnelmallinen 
paikka, jossa voi nauttia löylyt historiallisessa hirsisaunassa 
ja seurustella pirtin puolella, herkullisen ruuan ääressä. 

Leppoisaa rentoutumista, aikaa hyvälle ololle. Ystävien tai 
vaikka työkavereiden kesken, kun haluaa mukavat puitteet 
elämykselliselle saunaillalle.

HÄRKÄLÄN KARTANOSSA historia elää ja luonto pu-
huu. Kartanon vanhimmat osat on rakennettu aatelisten 
aikaan jo 1500-luvun lopulla. Juhlavat salit ja viehättävä 
patsaspuisto luovat ainutlaatuisen ympäristön niin juhlille, 
kokouksille kuin matkailijoille.

Kartanossa on esillä pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä. Kii-
nakabinetti ja Japanihuoneet kuuluvat sen erikoisuuksiin. 
Kartano tarjoaa yksilöllistä palvelua, maukkaita herkkuja ja 
aitoja elämyksiä. Noin 1000 neliön kartanossa viihtyy isom-
pikin joukko. Ruokailupaikkoja on 120 hengelle. Kartanon-
väen johdolla järjestetään tilauksesta historiallisia esittely-
kierroksia ryhmille.

Kartano tarjoaa tunnelmallista majoitusta päärakennuksen 
sviitissä, upeissa huoneissa ja idyllisessä puistohuvilassa. 
Majoitushuoneita on 8. Leppoisien löylyjen rantasauna on 
varattavissa kesäaikaan. Härkälän juhla- ja taidekartano on 
yksi Suomen kauneimmista avoinna olevista kartanoista. 
Se on aistillinen ja maisemallinen nautinto, joka sijaitsee 
omassa rauhassa järven rannalla aivan kaupungin kupees-
sa.

Avoinna tilauksesta ympäri vuoden.



HIIDENLINNA PARK RESORT - Elämyspuisto koko 
perheelle!

Hiidenlinna on kehittynyt viime vuosina hurjasti. Alueella 
toimii edelleen Somerolaistaiteilija Reino Koivuniemen ra-
kentama Hiidenlinna, mutta nykyään nähtävää ja koettavaa 
on kaikenikäisille.

Seikkailupuistossa, joka toimii alueen sydämenä,  on yh-
deksän eri tasoista seikkailurataa, joista kaksi on täysin uut-
ta, joten ratoja löytyy aina taaperosta vaariin ja mummoon.
Sisumetsässsä pääsee ihmettelemään myös 15-metristä 
jättiläispeikkoa, jonka päälaelta avautuvat upeat maisemat. 

Itse Hiidenlinnan jännään tarinaan pääsee nyt tutustumaan 
virtuaalisesti oppaan kanssa. 

Alueelta löytyvät myös Buggy -kartingrata, Pomppulinna-
maailma, Peikkometsä, riippusiltoja, Hiidenkappeli, Nili-ait-
ta, Ski-museo, Rakkauden polku, Rakkauden silta ”lem-
menlukot”, pusukoppi ja paljon muuta.

Hiidenlinna Park Resortissa on hieno tilaisuus nauttia kesä-
päivästä koko perheen kanssa tai kaveriporukalla. 

Hiidenlinna Park Resort on avoinna kesäkaudella, sekä ym-
päri vuoden yksityis-/yritystilaisuuksiin ja seuramatkojen 
retkiin.

SOMERON KIVIMEIJERI
Someron vanhin, vuonna 1905 rakennettu, Someron Kivi-
meijeri on saanut uuden elämän taidekeskuksena.

Pitkäjärven taide ja kulttuuri ry on restauroinut tilasta ainut-
laatuisen näyttely-, työskentely-, kurssi- ja residenssikes-
kuksen.

Vanhan kivimeijerin historiaa huokuvat kiviseinät luovat 
upeat puitteet tasokkaille, vaihtuville taidenäyttelyille joka 
kesä. Tilaa taiteelle on melkein saman verran kuin Helsin-
gin taidehallissa. 

Someron kivimeijeri sijaitsee Hämeen Härkätiellä, Pitkäjär-
vellä, kymmenen kilometriä Someron keskustasta

Kuhinaa &
     kulttuuria



BADDING KIOSKI PARATIISI on laulaja Rauli Badding 
Somerjoen (1947–1987) muistokohde Someron Hirsjärven 
kylässä. Se on yksi Someron tunnetuimmista nähtävyyksis-
tä ja Baddingin ihailijat tekevät sinne muistelumatkoja.

Alkuperäistä Somerjoen kioskia hoitivat Somerjoen per-
heen vanhemmat, ja myöhemmin myös lapset kukin vuo-
rollaan.Kioski oli lähiseudun nuorison suosittu kokoon-
tumispaikka. Someron yrittäjät kunnostivat kioskin 1997 
nykyiseen asuunsa.

Kioski sijaitsee hiljattain kunnostetun Baddingin lapsuu-
denkodin läheisyydessä.

SOMERNIEMEN KESÄTORI
Tule mukaan Somerniemen kesätorin vilskeeseen ja koe 
torin mukava, mutkaton ja iloinen tunnelma. Jokainen tori-
päivä on uusi elämys!

Torille saapuu joka kesälauantai tuhansittain ihmisiä. To-
rikahviloissa kokoontuvat erilaiset toriparlamentit, joissa 
keskustellaan ajankohtaisista uutisista -ja asiasta ja vähän 
asian vierestäkin.

Tori tarjoaa maalaiselämyksiä parhaimmillaan – tuoreita 
vihanneksia, marjoja, kasviksia, leivonnaisia ja käsitöitä lä-
hialueelta. Kymmenet kirpputorimyyjät houkuttelevat pai-
kalle löytöjen etsijöitä.

Kesätorilla järjestetään myös erilaisia teemapäiviä, esi-
merkkinä hattupäivä.

Torilauantaisin on myös auki Tori-Aitta, joka toimii Someron 
kaupungin matkailuinfona. Tule jutulle ja kuule mitä Some-
rolla tapahtuu.

TULE TANSSIMAAN – TANSSILAVAT
Somerolle kerääntyy tanssikansaa kesäisin useamman 
kerran viikossa pitkänkin matkan takaa.

Esakallio on valtakunnan suurin ja suosituin tanssilava ja 
viihdekeskus keskellä vehmasta luontoa. Someron keskus-
tan tuntumassa sijaitseva Esakallio tarjoaa tanssikansalle 
laadukasta viihdettä kauniin maalaismaiseman äärellä.

Ämyrin tunnelmallinen lava Somerniemellä on viihdyttä-
nyt tanssin ja tanssimusiikin ystäviä läheltä ja kaukaa jo yli 
kuuden vuosikymmenen ajan. Yleisö palkitsikin Ämyrin la-
van Suomiviihde lehden äänestyksessä suomen kauneim-
maksi kesälavaksi 2015.

Tilava, katettu tanssilava ja hyvät parkkitilat luovat puitteet 
onnistuneelle illalle.

Maankuulu Teeriharjun joustoparketti tanssittaa tanssin 
ystäviä talvikaudella. Perinteikäs tanssitalo kokoaa tanssin-
ystävät yhteen laajalta alueelta Etelä-Suomesta.

SOMERNIEMEN MUSIIKKITEATTERI JA
SOMERON TUPANÄYTTÄMÖ
Somerolla pääset nauttimaan kesäteatterista peräti neljäs-
sä eri paikassa. 

Somerniemen musiikkiteatteri tarjoaa huikeita mu-
siikkinäytelmiä, joista voi nauttia vastarakennetun katetun 
katsomon alla Somerniemen kesätorin kupeessa.  

Someron Tupanäyttämö sai alkunsa vuonna 1964 kan-
salaisopiston näytelmäpiirinä. Nykyisin se esittää näytelmiä 
Someron Havuharjulla. 

Myötätuulen teatterissa Pitkäjärvellä voi nauttia teat-
terista majatalon pihapiirissä. Voit jäädä näytöksen jälkeen 
vaikka yöksi!

Hiidenlinna Park Resort kätkee sisäänsä myös kesä-
teatterin, jolle alueen upeat puitteet luovat oman tunnel-
mansa.



HÄNTÄLÄN NOTKOT ovat harvinainen näky Suomen 
luonnossa; tunnelma on kuin Skotlannin mystisillä nummil-
la. Häntälän notkoissa etenkin kevään kukkiva kasvilajisto 
on runsas ja maisema henkeäsalpaavan kaunis.

Notkoihin voi tutustua kolmen kilometrin mittaisella luon-
topolulla. Se kulkee upeissa notkoissa, joiden pohjalla vir-
taa puroja. Lajisto on säilynyt laajana laiduntamisen ansios-
ta. Luontopolku kulkee laitumella, joten koiria ei saa tälle 
reitille ottaa mukaan.

Notkoissa järjestetään tilauksesta myös opas- ja ohjelma-
palveluita. Alkuopasteet polulle ja autojen pysäköinti on 
Häntälän kyläkeskuksessa, osoitteessa Häntäläntie 322.

PAIMIONJOKI JA HÄMEEN HÄRKÄTIE
Valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi luoki-
tellun Paimionjoen vesistö ja sitä myötäilevä Hämeen Här-
kätie muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen 
kokonaisuuden. Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja vir-
taamaltaan suurin Saaristomereen laskeva joki, jonka järvi-
ketju alkaa Someron Painiosta.

Someron halki kulkeva, Turusta Hämeenlinnaan johtava 
Hämeen Härkätie on yksi Suomen vanhimpia historiallisia 
teitä, jonka kauniit ja monipuoliset maisemat tarjoavat mie-
leenpainuvan kokemuksen. Tien linjaus tunnetaan 1500-lu-
vulta, jolloin Härkätie oli 162 kilometriä pitkä ja matka Turun 
ja Hämeenlinnan välillä kesti 4-6 päivää.

ISO-VALKEE -järvi ja sen 
lähiympäristö on mitä mai-
nioin retkikohde luontohar-
rastajille, kesäretkeilijöille, 
lapsiperheille, uimareille ja 
sukeltajille.

Natura-alueelle on tehty 
noin neljän kilometrin pitui-
nen luontopolku, jonka var-
rella on laavuja, uimarantoja 
ja nuotiopaikkoja.

Tunnelmaa &
       tinkimaitoa



METSÄKOIVULAN POLKU kulkee läpi monipuolisen 
luonnon: niin vehreiden sammalmättäiden, jäkälämatto-
jen kuin karumpien kalliomaisemien lävitse. Makkaraa voit 
paistella Pontikkapuron tulentekopaikalla. Polun varrelta 
löytyy myös etsittävää geokätköilystä kiinnostuneille. 

Metsäkoivulan polulta erkanee Hirvenpolku, joka vie alas 
Särkjärven ja korkeiden jyrkänteiden väliin. Reitit ovat ra-
kentaneet yksityishenkilöt.

YLI-ESKOLAN TALONPOIKAISMILJÖÖ sijaitsee Hän-
tälän notkojen lähellä. Sukutilan juuret yltävät aina vuoteen 
1806. Tilalla voi tuntea ja aistia menneiden sukupolvien eli-
nympäristön rauhoittavan ja samalla juhlallisen tunnelman. 
Yli-Eskolassa ruokailu on ryhmille jo sinällään elämys, ja 
siellä voi järjestää myös erilaisia juhlia tai tilaisuuksia.

MUOTIPUTIIKKI HELMI on ympäri Suomen -ja jopa 
Suomen rajojenkin ulkopuolella- tunnettu persoonallinen 
vaateliike, jossa myydään vintage- ja uustuotantovaatteita, 
kenkiä ja asusteita.

Helmessä käynti on elämys, sillä Helmessä ei ole kyse vain 
vaatteista. Kyse on jostain paljon isommasta: elämänilosta, 
itsensä hyväksymisestä ja löytämisestä. Täältä löytyy taa-
tusti jokaiselle jotakin!

PIRTTILÄN TILALLA pääsee kunnolla aitoon maalais-
tunnelmaan. Lypsykarjatila sijaitsee lähellä Hämeen Här-
kätietä, Vanhan Torrontien varrella. Tilalta voi ostaa tinki- ja 
ternimaitoa kotiin viemiseksi.

NOKAN LAMMASTILALLA tuotetut luomukaritsat kas-
vavat arvokkaissa perinnemaisemissa Häntälän notkoissa.
Liha on eettisesti ja ekologisesti tuotettua. Lampaista hyö-
dynnetään myös villa ja taljat.Lammaspuodista voi ostaa 
karitsanlihaa, erilaisia lihatuotteita, villalankaa, lampaantal-
joja, huovutusvillaa ja käsitöitä.

URPOLAN TILAPUODIN valikoimassa on pellavaisia 
vaatteita ja asusteita, kasvivärjättyjä lankoja, villatöppösiä 
ja luomuhahtuvaa. Lisäksi myynnissä on karitsanlihaa, val-
kosipulia sekä lampaantaljoja.



MUSEOT Tutustu Somerolla kulttuuriperinteiden lisäksi 
historiallisiin rakennuksiin, vanhoihin työkaluihin ja koneisiin 
sekä vanhaan käsityöperinteeseen.

KIRKOT, HAUTAUSMAA JA KIVISAKASTI
Somerolla on kaksi kaunista kirkkoa, joiden historia ulot-
tuu vuosisatojen taakse. Someron kirkko on vuodelta 1859. 
Kirkkorakennus on ns. pitkäkirkko, jonka leveästä ja laakea-
kattoisesta runkohuoneesta erkanee monikulmaisen kuo-
ripäädyn kohdalla matala sakaristo. Varhaista uusgotiikkaa 
edustavan kirkon seiniä jäsentävät porrasteiset tukipilaste-
rit ja niiden väliin jäävät suuret ikkunakentät.

Somerniemen ensimmäinen kirkko rakennettiin todennä-
köisesti jo v.1682. Puukirkko purettiin 1731 ja rakennettiin 
välittömästi uudestaan. Sen järjestyksessä toinen tapuli 
rakennettiin 1749 ja erillinen puinen, kolminivelinen tapuli 
on edelleen pystyssä. Nykyinen puukirkko on rakennettu 
intendentinkonttorin piirustusten mukaan v. 1813. 

Someron hautausmaan vanhin osa on yli 500 vuotta vanha. 
Someron hautausmaalla sijaitsevat mm. Unto Monosen Ja 
Rauli Badding Somerjoen haudat.

Someron vanhin rakennus on kivisakasti. Sen rakentami-
nen aloitettiin 1490-luvulla. Harmaakivestä muurattua ki-
visakaristoa kattaa jyrkkä satulakatto. Sen oviaukoissa on 
tiilimuurausta ja pohjoispäädyssä ristikomero.

TORPPAMUSEO sijaitsee Someron keskustassa, histo-
riallisen Härkätien varressa. Museo koostuu kolmestatoista 
1700- ja 1800-luvun rakennuksesta, jotka on siirretty So-
merolta ja lähipitäjistä vuosina 1955-1964. Keskeisenä on 
Riutan torpan päärakennus vuodelta 1823 Someron Tertti-
län kylästä. Riutta oli keskikokoista suurempi torppa. Muut 
museon rakennukset on valittu kuvaamaan tämänkokoisen 
torpan elintasoa.

MÄKILÄN TRAKTORIMUSEO on paikka, jossa viihtyvät 
kaikki koneista kiinnostuneet. Museossa yli 100 erilaista 
traktoria vuosilta 1924 -1960. Lisäksi on puimureita ja muita 
maataloustyökaluja sekä maamoottoreita. Mäkilän traktori-
museo on yksityishenkilöiden ylläpitämä.

Lisää museoita: www.visitsomero.fi

Kirkkoja &
         koneita



Hiidenlinna Park Resort
Hiidenharjuntie 61,
31470 Somerniemi
puh. 060 041 8704
www.hiidenlinna.com

Huvila Härkä
Hirveläntie 2, 31400 Somero
puh (02) 748 9119 ja 040 502 0331
www.huvilaharka.fi

Hämeen Härkätie
Härkätie -yhdistys ry
puh. 045 316 7280
www.harkatie.fi

Muotiputiikki Helmi
Joensuuntie 47, 31400 Somero
+358 27489209
muotiputiikkihelmi.com

Nokan Lammastila
Häntäläntie 181, 31450 Häntälä
puh. 050 501 6326
www.nokanlammastila.com

Pirttilän lypsykarjatila
Vanha Torrontie 332, 31400 Somero
puh. 040 748 8531
facebook.com/Pirttilan-tila

Saunatupa Pellavankukka
Katjoentie 11, 31400 Somero
puh. 040 777 1837 ja
040 777 1546
www.pellavankukka.fi 

Somerniemen kesätori
Helsingintie 1515,31470 Somerniemi
puh. 040 817 4231
www.somerniemi.fi

Someron lanka
Ohratie 5, 31400 Somero
puh. (02) 748 6816
www.someronlanka.fi

Someron Palvimyynti
Lummetie 2, 31400 Somero
puh. (02) 748 6655

Urpolan tilapuoti
Isoniituntie 518,
31520 Pitkäjärvi
puh. 0400 877 992
www.villatpellavat.net

Yli-Eskolan Talonpoikaismiljöö
Häntäläntie 119, 31450 Häntälä
puh. 040 506 4587
www.talonlikka.fi

Hovilan kartano
Helsingintie 604, 31640 Somero
puh. 050 358 1600
www.hovilankartano.fi

Härkälän kartano
Härkälänkuja 33, 31400 Somero
puh. 050 570 6226
www.harkalankartano.fi

Mäkilän traktorimuseo
Käriläntie 10, Pyöli
puh. (02) 748 1137, 040 724 0044 

Someron kirkko
Kirkkotie 1, 31400 Somero

Somerniemen kirkko
Somerniemen kirkkotie, 
31470 Somerniemi

Hiidenlinna
Hiidenharjuntie 61,
31470 Somerniemi
puh. 060 041 8704
www.hiidenlinna.com

Hovilan kartano
Helsingintie 604, 31640 Somero
puh. 050 358 1600
www.hovilankartano.fi

Härkälän kartano
Härkälänkuja 33, 31400 Somero
puh. 050 570 6226
www.harkalankartano.fi

Someron kirjasto
Vaihtuvia näyttelyitä ympäri vuoden
Kiiruuntie 2, 31400 Somero
puh. 040 1268331
www.somero.fi/
vapaa-aika-ja-matkailu/kirjasto/

Someron kivimeijeri
Turuntie1034, 31520 Somero
puh. 044 3080947
www.someronkivimeijeri.fi

Hiidenlinna Park Resort
Hiidenharjuntie 61,
31470 Somerniemi
puh. 060 041 8704
www.hiidenlinna.com

Baarin vintti
Joensuuntie 33, 31400 Somero
baarinvintti@gmail.com 

Esakallio
Salontie 40, 31400 Somero
puh. 0500 535 099
www.esakallio.net

Teeriharju
Salontie 962, 31450 Häntälä
puh. 050 5215322
www.teeriharju.fi

Ämyri
Salkolantie 77,
31470 Somerniemi
puh. (02) 748 2937 ja 040 169 4896
www.amyri.fi

NÄHTÄVYYDET &
ELÄMYKSET & PUODIT

KARTANOT &
MUSEOT & KIRKOT

NÄYTTELYT

TEATTERIT MAJOITUS &
MÖKIT & CAMPING

TANSSILAVAT

Auranmaan Leipä/
Maken kauppa ja kuppila
Turuntie 3, 31400 Somero
puh. 050 3759 265
www.auranmaanleipa.fi

Café Rose
Joensuuntie 28, 31400 Somero
puh. (02) 748 6688
www.caferose.fi

Shell Somero
Joensuuntie 3, 31400 Somero
puh. (02) 748 5821

KAHVILATTorppamuseo
Museotie 1, 31400 Somero
www.someroseura.net

Badding-kioski Paratiisi
Helsingintie 925,
31460 Somero
puh. 050 5216 673

Horoskooppipuisto ja
kesäkahvila Huvila Härkä
Hirveläntie 2, 31400 Somero
puh. 040 5020 331
www.huvilaharka.fi

Hovimäki Camping
Hovimäentie 28,
31460 Hirsjärvi
puh. 040 757 2132
www.hovimakicamping.fi

Häntälän notkot
Kyläkeskuksen kesäkioski
puh. 040 565 8299

Tutustu myös
kahvilakaupunki Someroon:
www.kahvilakaupunki.fi

KESÄKAHVILAT

Myötätuulen teatteri
Hämeenojantie 32,
31520 Somero
puh. 045 316 7280
www.myotatuuli.org

Somerniemen musiikkiteatteri
Puutarhatie 1,
31470 Somerniemi
puh. 050 409 5270
www.somerniemenmusiikkiteatteri.fi

Someron tupanäyttämö
Havuharjuntie 23,
31400 Somero
www.somerontupanayttamo.net

Hovilan kartano
Helsingintie 604, 31400 Somero
puh. 050 3581600
www.hovilankartano.fi

Hovimäki Camping
Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi
puh. (02) 748 3554 ja
040 757 2132
www.hovimakicamping.fi

Hämeenportti
Sepäntie 2, 31400 Somero
puh. 040 743 2756
www.hameenportti.fi

Härkälän kartano
Härkälänkuja 33, 31400 Somero
puh. 050 570 6226
www.harkalankartano.fi

Kökkön lomamökit ja leirintäalue
Turuntie 1247, 31520 Pitkäjärvi
puh. (02) 748 1163 ja
0400 536 526
www.s-netti.com/kokko

Majatalo Myötätuuli
Hämeenojantie 32, 31400 Somero
puh. 045 316 7280
www.myotatuuli.net

Motelli-Kesäravintola Rantatupa
Vanhatie 13, 31400 Somero
puh. (02) 748 8117 ja 040 585 0600
www.rantatupa.fi

Pohjolan maatilamatkailu
Helsingintie 1150, 31460 Hirsjärvi
puh. (02) 748 3572 ja 0400 110 504
www.lomarengas.fi

Seeterin kartano
Helsingintie 956, 31400 Somero
puh. (02) 748 3565 ja 040 755 7374
www.seeteri.fi



Hovilan kartano
Helsingintie 604, Somero
puh. 050 358 1600
www.hovilankartano.fi

Hovimäki Camping
Hovimäentie 28, 31460 Hirsjärvi
puh. 040 757 2132
www.hovimakicamping.fi

Iso-Valkee
Murjuntie, 31490 Somerniemi
www.visitsomero.fi

Häntälän notkot
Lounais-Someron Kyläyhdistys
Häntäläntie 322,
31450 Häntälä
puh. 040 836 0178
www.hantala.fi

Metsäkoivulan polku
Levolantie,
31400 Somero
www.visitsomero.fi

Paimionjoki
Paimionjoki -yhdistys ry
puh. 040 021 1857
www.paimionjoki.fi

TILAUSRAVINTOLAT

LUONTOKOHTEET

Someron matkailuinfo
Joensuuntie 20, Somero
puh. (02) 779 11

info@somero.fi
www.visitsomero.fi

Autokioski
Joensuuntie 28, Somero
puh. 040 718 5258

Didim Kebab Pizzeria
Joensuuntie 42, Somero
puh. (02) 748 5919

Hämeenportti
Sepäntie 2, 31400 Somero
puh. 040 743 2756
www.hameenportti.fi

Jussin baari
Joensuuntie 33, Somero
puh. (02) 748 5443
www.jussinbaari.fi

Linjurin Kebab Pizzeria
Joensuuntie 19, 31400 Somero
puh. 041 3624513
https://linjurin-kebab-pizzera.busi-
ness.site/

Lounaskahvila Someron Toritupa
Hämeentie 1, Somero
puh. (02) 748 7147 ja 040 720 4375
www.toritupa.fi

Motelli-Kesäravintola Rantatupa
Vanhatie 13, 31400 Somero
puh. (02) 748 8117 ja 040 585 0600
www.rantatupa.fi

LOUNASPAIKAT Pitopalvelu Mahat pinkeäksi
(noutolounaita)
Joensuuntie 18, 31400 Somero
Puh. 045-104 0330
www.pitopalvelumahatpinkeäksi.fi

Someron Keilahalli
Joensuuntie 18, Somero
puh. 0400 994 995
www.someronkeilahalli.fi

Someron Seurahuone
Vanhatie 9, Somero
puh. (02) 748 8338
www.someronseurahuone.fi

Tapion Grilli
Joensuuntie 9, Somero
puh. (02) 748 9106

Vilukselan TB
Turun Valtatie 212, Pitkäjärvi
puh. (02) 748 0721

Härkälän kartano
Härkälänkuja 33, Somero
puh. 050 570 6226
www.harkalankartano.fi

Pellavankukka Saunatupa
Katjoentie 11, Somero
puh. 040 777 1837 ja
040 777 1546
www.pellavankukka.fi


