
TERVETULOA LOIMAALLE OSTOKSILLE pe 13.3.2015  

VAIN NOIN TUNNIN AJOMATKAN PÄÄSSÄ 
TURUSTA- EI HUOLTA PARKKIPAIKOISTA JA 
LIIKKEISTÄ SAAT ASIANTUNTEVAA JA 
PALVELEVAA ASIAKASPALVELUA- TULE 
IHMEESSÄ OSTOKSILLE PALVELEVIIN  
PUTIIKKEIHIN JA KOE VANHAN AJAN KUNNON 
OSTOSTUNNELMAA! 

Noudamme Teidät Turusta, bussissa maksu kuljetuksesta, vain 20€/hlö ja tuomme Teidät ostosten kera 
takaisin Turkuun, niin helppoa tämä on, tervetuloa! 

Hyvvvää Puodissa tarjotaan  hyvvvää läheltä, jopa parasta: myllytuoreet jauhot, herkkujäätelöt, 
maankuulut juustot, makkarat ja laatulihat, hunajaiset maut, hamppu, terni ja tyrni, käsintehty 
suklaa ja paljon muuta. Myös  gluteenittomia tuotteita, tuoretta leipää, jauhoja, ryynejä, 
hiutaleita, pastaa ja hurjan hyviä hapankorppuja. Myös tuliaiset, pikkulahjat…. 

Seuraavista  palasista on syntynyt AnneMari's. Ruutua, raitaa, pellavaa... vaaleita sävyjä... ripaus 
iloisia värejä... uutta ja vanhahtavaa, kynttilänvaloa, tunnelmaa, iso pala unelmaa... 
AnneMari´s puodista löydät ihania tuotteita niin kodin kaunistamiseen, paketteihin kuin 
arkipäivän askareisiin... valikoima  laadukkaita kankaita ja valmistekstiilejä sekä ompelupalvelua. 

Käsityöliikkeitä mm. Vanha Elmiira ; Nyytti;  ArteMiina on koruaskartelijan aarreaitta 
Rouva Pyry – mahtava, monipuolinen  lankakauppa 

Naisten asusteliikkeitä joissa saat palvelua ja laadukkaita vaatteita, kenkiäkoruja ym.. Mm. Laura-
Maria, Bello Mondo, Today, Kuulto Shop ….. 

Tässä muutama esimerkki  liikkeistä joissa ehdit kiertämään päivän aikana Loimaan keskustassa, 
keskustassa myös kahviloita ja ruokapaikkoja joissa voit päivän aikana piipahtaa. Ruokapaikkoja 
mm. KYÖKKI, ANKKURIPAIKKA.. maistuvat lounaat , Kyökistä myös leivokset.. 

Bussimme lähtee Turusta linja-autoasemalta klo. 8.30. Loimaalle tullessa teemme pienen 
kierroksen bussilla ja kerromme missä mikin liike sijaitsee. Liikkeet ovat todella lähellä toisiaan, 
ette pääse Loimaalla eksymään , ja sovittuna aikana ja sovitulta paikalta sitten lähdetään takaisin 
Turkuun. Bussi on koko ajan keskeisellä paikalla joten voitte välillä tuoda ostoksenne autoon ja 
jälleen uusi liike suuntana..uudet ostokset mielessä. 
             Tutustu Loimaan keskustan erikoisliikkeisiin www.loimaankauppala.fi sivuilla. 

Matkan hinta vain 20€/hlö, ( min 20 hlöä)  päivän kesto n. 8-9 h. 
Myös ryhmille ja  ryhmille myös toiveiden mukaisia matkoja lähialueelle tai kauemmas.. 

ILMOITTAUTUMISET: Matka-Viitala , Kauppalankatu 13, 32200 Loimaa      044 040 5140  
info@matkaviitala.fi    www.matkaviitala.fi  Olette lämpimästi tervetulleita Loimaalle. 
Loimaalla perjantai on myös toripäivä,  tee siis  mukava retkipäivä- vaihtelua arkeen!elikuvitus 
on rajana. 
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