
Mathildedalin ruukkikylä
Teijon kansallispuiston kupeessa henkii hyväntuulista kylätunnelmaa:

punamultataloja, ruukkirakennuksia, historiaa, upeaa luontoa, puoteja,
uniikkeja makuelämyksiä ja käsityöläistuotteita, joita ei löydy muualta.

Kylä sijaitsee puhdasvetisen Matildanjärven ja meren äärellä.
Eläväisessä kylässä järjestetään konsertteja, keikkoja, taidenäyttelyitä,

teatteria, tapahtumia ja monenlaisia juhlia läpi vuoden.

Mathildedaliin voit saapua joko autolla tai veneellä ja voit yöpyä valintasi
mukaan aamiaismajoituksessa, mökissä tai hotellitasoisessa majoituksessa.

Sympaattinen kylä kutsuu myös monipuolista aktiivilomailijaa;
mm. patikointi, adventure golf, padel, tennis, 

 golf, laskettelu, alamäki- sekä maastopyöräily
ovat alueella mahdollisia harrastaa.

Tervetuloa kyläämme viihtymään- ympäri vuoden!
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1 Matildankartanon leipomo & ravintola 
Hapanjuurileivontaan erikoistunut artesaanileipomo.  
Tuoretta lähiruokaa seudun parhaimpien pientuottajien ja 
oman puutarhan raaka-aineista. Itsetehtyä artesaanijäätelöä 
ja makeita herkkuja kahvin kera. Viehättävä puutarha ja niitty 
kutsuvat viettämään kesäpäivää vaikka piknikin merkeissä!
Bremerintie 4 • 050 465 0090 
info@matildankartano.fi • www.matildankartano.fi

2 Mathildan Marina 
Aurinkoinen täyden palvelun vierasvenesatama.  
Maata ja merta pitkin helposti lähestyttävä kohde. Ravintola-, 
majoitus-, juhla- ja kokouspalvelujen helmi. Elämyksellisten 
soutu-, suppailu-, pyöräily- ja beach volley -hetkien todistaja. 
Nautinnollisten iltojen mahdollistaja. Tervetuloa viihtymään!
Ruukinrannantie 4 • 02 250 2432 
info@mathildanmarina.fi • www.mathildanmarina.fi

3 B&B Sypressi 
Yksilöllistä kotimajoitusta 1840 rakennetun hirsitalon 
tunnelmassa sekä moderni kokoustila max 14 hengelle.
Matildan Puistotie 6 • 040 718 7486 
sypressibb@gmail.com • www.sypressi.fi

4 Mathildedalin Ruukkitehtaat 
Aitoja kulttuuri- ja historiaelämyksiä: näyttelyt,  
kesäteatteri, ruukkiopastukset, kokous- ja juhlatilat.
Ruukinrannantie 6 • 044 592 9847 
info@mathildedal.fi • www.mathildedal.fi

5 Ruukin Kehräämö ja Puoti 
Alpakan villaista luksusta arkeen ja juhlaan, kesän helteisiin  
ja talven pakkasiin. Paikalliset ja ekologiset tuotteet  
käsityöihmisille ja suoraan päällepuettaviksi.
Ruukinrannantie 6 • 044 372 1813 
posti@ruukinkehraamo.fi • www.ruukinkehraamo.fi

5 Ruukin Kutomo 
Kangaspuilla kudottuja sisustus- ja käyttötekstiilejä,  
myös toiveittenne mukaan. Tunnelmallisessa puodissa 
lähiseudun käsityöläisten laadukkaita uniikkituotteita.
Ruukinrannantie 6 • 044 060 7691 
leenamuuri@gmail.com

5 Second Chance 
Ihastuttava putiikki, jossa pääosassa oman merkin  
Suomessa valmistetut naisten- ja lastenvaatteet sekä  
asusteet. Lisäksi tarkoin valikoituja tuotteita Suomesta  
ja maailmalta kuten Caloun kengät.
Ruukinrannantie 6 • 040 754 5177 
info@secondchance.fi • www.secondchance.fi

6 Huldan puoti 
Vanhojen tavaroiden aarreaitta, keräilijän kaunein paratiisi. 
Täällä entisöidyt huonekalut saavat uuden elämän  
– kiehtovaa nostalgiaa parhaimmillaan.
Ruukinrannantie 6 • 0400 561 35 
ruohonen.riitta@gmail.com • www.mathildedal.fi

7 Ravintola Ruukin krouvi 
Loistavia à la carte -annoksia ruukkimiljöössä merimaisemaa 
ihaillen. Arkisin nälkäisistä huolehtii maittava buffetlounas! 
Ruukinrannantie 6 • 02 735 0220 
info@ruukinkrouvi.fi • www.ruukinkrouvi.fi

8 Meri-Ruukin lomakylä 
Viihtyisiä, kuuden hengen mökkejä sekä merenrantasauna 
vuokrattavissa ympäri vuoden. Mökeissä hyvä varustelutaso, 
takka ja oma sauna. Kylään kävelymatkaa vain 600 m.
Kiikunmäentie 28 • 0400 872 172 
info@meri-ruukki.fi www.meri-ruukki.fi

9 Hotel & Café Mathildedal 
Korkeatasoista yöpymistä rouhean ylellisissä huoneissa. 
Uunituoreet, itsetehdyt leivonnaiset ja höyryävä pannukahvi 
houkuttelevat nautiskelemaan. Kesällä tarjolla myös ruokaa. 
Ryhmille tunnelmalliset kokous- ja juhlatilat, kota- ja avotuli-
ruokailuja, sekä luonto- ja ohjelmapalveluja ympäri vuoden.
Ruukinrannantie 6 • 050 354 2487 
info@mathildedal.fi • www.mathildedal.fi

10 Kaarnalaiva 
Siisti harjakauppa. Yläkerrassa taidegalleria Voima
Ruukinrannantie 6 • 040 735 0768 
kaarnalaivaharjat@gmail.com • www.kaarnalaiva.net

11 Kyläravintola Terho & Ratsutalo -yksiöt 
Tunnelmaa ja iloista illanviettoa hyvän ruoan ja livemusiikin 
tahdittamana kylän yhteisessä olohuoneessa. Sisäpihalla 
suojaisa Beer Garden. Laseissa makuelämyksiä kylältä ja 
maailmalta. Kyläpaahtimon kahvit kotiin ja tuliaisiksi.  
Myös kotoisaa majoittumista saunallisissa huoneistoissa  
2–4 hengelle aivan kylän sydämessä.
Matildan Puistotie 4 • 02 7363801 
terho@ravintolaterho.fi • www.ravintolaterho.fi

12 Mathildedalin Kyläpanimo & Olutpuoti 
Kyläläisten perustama, arvostettu käsityöläispanimo.  
Makumatkoja parhaisiin oluttyyppeihin kylätwistillä.  
Olutpuodissa voit tutustua Kyläpanimon toimintaan ja  
olutvalikoimaan sekä tehdä ostoksia. Kyläpanimon oluita  
voit nauttia myös kylän ravintoloissa.
Matildan puistotie 4 • 050 364 4300 
info@kylapanimo.fi • www.kylapanimo.fi

13 PetriS Chocolate 
Suklaapuoti, kahvila-konditoria ja Ihana Puoti sijaitsevat  
vanhassa kauniissa puukoulussa lähes Matildanjärven  
rannalla. Täällä vietät unohtumattoman herkkuhetken  
käsintehtyjä suklaita ja kakkuja nauttien.
Tullintie 17 • 040 685 5111 
info@petris.fi • www.petris.fi

14 Teijon kansallispuisto/Natura Viva 
Teijon Luontokeskus Matildanjärvellä palvelee kansallispuis-
ton vieraita monipuolisesti. Meiltä saat kajakit, SUP-laudat, 
Fatbike-maastopyörät ja soutuveneet vuokralle. Osallistu 
ohjattuihin luontoaktiviteetteihin tai pistäydy kahvilla.  
Varaa eräkämppä tai rantasauna Teijon kansallispuistossa.
Matildanjärventie 84  •  010 292 4032 
info@naturaviva.fi • www.naturaviva.fi

15 Meri-Teijo Bike Park 
Teijon Action Parkissa sijaitseva maasto- ja hissipyöräily-
keskus tarjoaa aktiviteettipalveluita Teijolla. Parkista löytyy 
pyörä- ja varustevuokraamo, alamäkiratoja kaiken tasoisille, 
ammattilaisten ohjaamia ajokursseja ja tietty hauskaa fillarin 
selässä! MTBP on harrastajilta, harrastajille.
Teijontie 345  •  040 503 4215 
mtbp@meriteijobikepark.com 
www.meriteijobikepark.com

16 Mathildedalin Keskuspuisto 
Liikunnallista tekemistä koko perheelle!  
Keskuspuistossa on kesällä 2020 avattu upea  
Adventure minigolf-rata, kaksi huippulaatuista  
hiekkanurmitenniskenttää, padel-kenttä sekä kahvila  
terasseineen. Padel ja tennisvuorojen varaukset nettisivuilla 
tai Facebook-sivulta (mathildedalinkeskuspuisto).
Tullintie 2  •  0442312241 
info@mathildedalinkeskuspuisto.fi 
www.mathildedalinkeskuspuisto.fi


