Lounais-Suomen lenkki
(A) Suuri Rantatie Turun ja Viipurin välillä kulki 1330 perustetun Kirkkonummen läpi. Tie,
noudattaa suunnilleen samaa linjausta kuin nykyinen Kuninkaantie, jota lähdemme kurvailemaan.
(B) Mukavan mutkainen tie
päättyy Degerbyn kylään, jossa on
pieni kirkko ja Kisu Järnströmin
kyläkauppa ja kahvila. Kisu järjestää kesä-heinäkuun taitteissa possujuhlan, jossa yhtenä esiintyjänä
on Topmost. Tapahtumassa aistii
oikean kyläjuhlan hengen.
(C) Inkoo tunnetaan mm. siitä,
että sinne tuli maamme ensimmäiset perunat ja siellä on presidentti Koiviston kesäasunto Tähtelä. Inkoon satamassa on Strandin kauppakeskus, josta löytyy ravintola, kahvila ja putiikkeja. Saatat törmätä myös rallin moninkertaiseen maailmanmestariin
Marcus Grönholmiin.
(D) Fagervik on kartano ja kylä
Inkoossa. Fagervikin masuuni perustettiin 1646. Ruukin yhteyteen
rakennettiin 1700-luvulla kirkko
sekä yksi Suomen merkittävimmistä rokokootyylisistä kartanoista. Kirkko on tutustumisen arvoinen, siellä on muun muassa pienet
siniset Suomen vanhimmat toimivat urut. Vuonna 2005 toimintansa aloittanut Fagervikin museo sijaitsee vanhassa tinaamossa, kahvilan vieressä. Pieni kävely
ruukin maisemissa vie menneeseen aikaan.
(E) Matkalla ohitat Raaseporin linnanrauniot, jotka sijaitsevat
Snappertunan kirkonkylän lähistöllä. Raunioille on opastus. Raaseporinjoen partaalla sijaitsevat
rauniot ovat jäänteitä 1300-luvulla rakennetusta ja tuolloin vielä
veden ympäröimästä linnasta.

Reitin linkki: http://20.fi/11590
(F) Fiskars on tutustumisen arvoinen kylä. Fiskarsin kylässä sijaitsee entinen Fiskarsin rautaruukki, joka on perustettu vuonna 1649. Nykyään ruukki on elinvoimainen suomalaisen taiteen ja
muotoilun keskus. Ruukin alueella on asukkaita kuutisensataa,
ja paikka on erityisesti taiteilijoiden, käsityöläisten ja muotoilijoiden suosiossa. Varsinkin kesäisin
Fiskarsin ruukki on suosittu motoristien kohde.
(G) Katiskanmäessä
Salon
Ylönkylässä sijaitsee 1800-luvun
tunnelmallinen maatilan päärakennus ulkorakennuksineen.
Kahvila Katiska tarjoaa tuoretta
kahvia, herkullisia kotileivonnaisia sekä kiinnostavia luonnon antimia. Mökkimajoitusta on myös
tarjolla.
Matka jatkuu Kemiönsaareen ja
mukavien mutkateiden jälkeen
Angelniemeen ja Kokkilan lossilla Salon kaupunkiin.
(H) Wiurilan kartanon juuret
ovat 1400–luvulla. Nykyisen kartanon yhteydessä toimii museo,
ravintola sekä hostelli. Kartanossa on lahjamyymälä ja kiesimuseo.

Naapurina on Nalle Wahlroosin
Joensuun kartano.
Ajetaan Halikon kirkon ohi Vaskiontietä moottoritien risteykseen huoltotauolle(I) . Shellistä
saa tankattua mozkat sekä motoristit. Laatuhakuiset ja kultturellit
pistäytyvät Design Hillissä.
Varsinais-Suomesta kaarramme
Salon kaupungin pohjoisia maaseutumaisemia Kuusjoen, Kiikalan ja Suomusjärven kautta takaisin Uudellemaalle, Lohjan laitamille. Maakuntarajalla on Kasvihuoneilmiö ( J), joka on taatusti
erilainen kahvipaikka ja samalla
vanhojen esineiden diverssikauppa. Päätämme reitin tähän, koska
paluumatkalla voi valita useitakin
reittejä ja tutustumiskohteita. Voi
lähteä Sammatin kautta Paikkarin
Torpalle ja takaisin Kuninkaantien pohjoiselle haaralle Siuntioon. Nopeampi reitti pääkaupunkiseudulle on jatkaa vanhaa Turuntietä ja poiketa ihastelemassa
vaikka Hyrsylän mutkassa Airan
ja Miinan Woima-sonnia.
Laatijat Sandis ja Eppu sekä
Awes ja Mphessu
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