
Matkalle 
Huittisiin

Huittinen on
vireä maalaiskaupunki,

joka sijaitsee
Pori-Helsinki (valtatie 2) ja 

Rauma-Tampere (valtatie 12) 
-teiden risteyksessä

eteläisessä Satakunnassa.

Viihtyisä taukopaikka!
Viihtyisässä kahvilaravintolassamme voit syödä 
kotoista ruokaa joka päivä.  Kahvilassamme on  
yli 200 asiakaspaikkaa. 

Hesburger on avoinna joka päivä klo 10-23

Laukku-Center on avoinna joka päivä klo 10-18  
 
Hyvät paikoitustilat. Tervetuloa!

Rekikosken matkailu- ja 
vapaa-ajan keskus 
Monipuolisen ratsastuskoulu- ja leiritoiminnan 
lisäksi tarjoamme tasokasta majoitusta, ruoka-, 
kokous- ja saunapalveluja.  Toimintaamme 
kuuluvat myös terapia- ja vammaisratsastus.  
Alma - Peikon Seikkailupuistosta ja sen 
kupeessa sijaitsevasta Rekikoski Disc Golf
–radalta löytyy myös toimintaa 
kaikenikäisille.  

Ihastuttava ja tunnelmallinen
Huittisten Wanha Pappila Loimijoen rannalla tar-
joaa pysähdyspaikan tai määränpään vailla vertaa.
Pappilan kauniit salit kutsuvat Sinut maukkaalle 
ja kiireettömälle Lounaalle. Tarjoamme parhaista 
raaka-aineista huolella ja sydämellä valmistettuja 
ihania makuelämyksiä sekä arkeen että juhlaan. 
Ympäröivä, lumoavan kaunis Pappilan puutarha 
tarjoaa virkistystä kiireen keskelle.
Hyvää mieltä lahjaksi tai omaksi iloksi  
Pappilan pienestä Putiikista. Tervetuloa!

Huittisten oppaat
Hirvenpäästä Ympyrähulluihin – opas auttaa 
sinua ja ryhmääsi näkemään ja kokemaan 
enemmän. Ota suoraan yhteyttä oppaisiin.

Tarja Eklöf  p. 040 7460 665  tarja.eklof@dnainternet.net 
Sirkka Kouttu  p. 050 363 3064  smokouttu@gmail.com 
Sirpa Luukkonen  p. 044 556 7697  sirpa.luukkonen@dnainternet.net 
Ilkka Vuorisalo  p. 0500 302521  ilkka.vuorisalo@pp.inet.fi

Freetime Factory
-  erä- ja luontoretkiä ympäri vuoden 
-  ryhmäyttäviä harjoitteita/ kisailuja  
 (esim. tutustumis- ja tyhypäivät) 
-  nuotioateriat/ -kahvit 
-  köysitoimintaa: köysiradat,  
 laskeutumiset, korikiipeilyt etc. 
-  mönkkäriajoja

Freetime Factory
puh. 0400 354344

info@
freetimefactory.com

freetimefactory.com

Risto Rytin katu 2
Valtateiden 2 ja 12 
risteyksen tuntumassa
puh. (02) 565 000
info@harkapakari.fi
Avoinna ma-pe 5.30-23, 
la 6.30-23, su 7.30-23 

harkapakari.fi

Rekikosken Matkailu- 
ja vapaa-ajan keskus
Huittisten Ratsastus-
keskus/Rekikosken 
Majoituspalvelut

Kivirannantie 240
puh. 02 567 797
toimisto@rekikoski.fi

rekikoski.fi

Pappilankatu 13
puh. 050 5555 785
info@
huittistenwanhapappila.fi

Kesäkuun alusta olemme 
avoinna jälleen joka päivä.
Talvikaudella olemme maa-
nantaisin ja tiistaisin suljettu.

huittistenwanhapappila.fi



Koulutintti Oy
Taikayöntietä Huittisista 25 km,  
Punkalaitumella.  
Pito- / kokouspalvelua, (max.80 hlö)  
Ohjelmia eri vuodenajoille.  
B&B majoitusta max. 14 henkilöä ja  
5 mökkiä max. 36 henk.

Pahkaparatiisi
Tasavallan Presidentin palkitsema sekä 
Matkailun Helmeksikin nimitetty luonnon 
monimuotoisuuden ja erikoisuuksien 
näyttely, jossa noin 4250 erilaista esinettä. 
Pahkanäyttelyn lisäksi paratiisista löytyy 
kahvio ja matkamuistomyymälä.

Pääsymaksu 5 eur,  
ryhmät yli 10 hlö 3,50 eur/hlö

Pahkaparatiisi
Suonpääntie 43
puh. 02 568 318, 
0400 757 931
info@pahkaparatiisi.fi

pahkaparatiisi.fi

huittistenseudunmatkailu.fi
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Koulutintti Oy
Hanna-Riitta ja
Sakari Pärssinen
puh. 02 7641 735,
050 5575 675 
passim@sci.fi 

koulutintti.com

Tarja ja Seppo Matomäki, 
Karhiniementie 353
tel. +358 (0)40 755 2850,
+358 (0) 44 543 8902
mattilan.marjatila
@dnainternet.net

mattilanmarjatila.com

Tilamyymälässä on tilaviinien lisäksi marjatuotteita 
eri muodoissa sekä valikoima pientuottajien tuot-
teita. Myymälän yhteydessä kesäkahvila Hiidenkolo 
(42 paikkaa + terassi 50), joka sopii myös kokous-/
juhlatilaksi. Ryhmille tarjoamme tila- ja viiniesittelyt 
sekä ruokapalvelut tilauksesta ympärivuoden.   
Kesäisin on myynnissä oman tilan tuoreet  
mansikat, vadelmat, herneet ja perunat.  
Tule maitse tai joelta!

Mansikkatila ja Satakunnan ainoa 
viinitila Kokemäenjoen varrella

Yhden naisen yritys valmistaa vuosien kokemuksella 
laadukasta sisustus- ja taidekeramiikkaa. Tuotteita 
ovat pääasiassa erilaiset korkeanpolton keramiikasta 
valmistetut vadit, kaitaliinat, reliefit, veistokset ja 
korut. Reliefejä, veistoksia ja koruja valmistuu myös 
raku-tekniikalla.
Työhuoneella pidetään kursseja pienille ryhmille 
(enintään 7 hlöä). Kursseja järjestetään  
sopimuksen mukaan myös asiakkaan tiloissa.

KERAMIIKKAA
Sirpa Luukkonen
Kirjatie 5
puh. 044 556 7697

sirpa.luukkonen
@dnainternet.net

sirpaluukkonen.fi

Keramiikkaa ja kursseja


