
Upptäck den dolda pärlan i
sydvästra Finlands kustområde

VISIT SALO

VisitSalo.fi



Salo stad ligger i sydvästra Finlands kustområde  
intill motorvägen E18. Våra huvudattraktioner för  
resenärer är Tykö nationalpark och närliggande Tykö 
järnbruksbyar. Salo är en idyllisk liten stad och  
en port till skärgårdsområdet.

För researrangörer kan vi erbjuda logi på pensionat i den 
omgivande skärgården och på landsbygden och även på 
trivsamma hotell i stadens centrum.

Vi ordnar guidade turer och program för enskilda  
resenärer och små grupper. Det är enkelt att delta  
i natur- och aktivitetsprogram samt guidade turer  
till herrgårdar och brukar. 

VisitSalo.fi

Välkommen till Salo

 
Fakta om Salo 
Geografiskt läge
Sydvästra Finlands kustområde
bredvid motorvägen E18 

Till Helsingfors 110 km,
1 h med tåg • 1 h 15 min med bil

Till Åbo 55 km,
30 min med tåg • 40 min med bil

52 500 invånare
2 miljoner människor inom en radie 
av 200 km

Semesterbostäder
Ungefär 7 200 privatägda
semesterbostäder

900 lantgårdar
Finlands största jordbruksområde

5 000 företag
Salo är världskänd för utveckling av
trådlös teknologi och know-how 
inom elektronikproduktion.



Tykö nationalpark
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Tykö nationalpark, som grundades 2015, utgör en vacker entré 
ut i naturen och även ut i skärgården. Besökare – 105 000 årligen 
– kommer under hela året.

Tykö nationalpark bjuder på många av Finlands 
naturförhållanden inom en liten yta - vackra sjöar, gröna 
skogar, kärr, vattendrag och hav – allt bekvämt beläget inom 
ett litet område och i närheten av tre historiska järnbruksbyar. 
Aktiviteter finns för besökare i alla åldrar, exempelvis fiske, 
rodd, paddling, utomhusbad och bastu, vandring, cykling och 
längdskidåkning.



Tykö järnbruksbyar
Mathildedal, Tykö och Kirjakkala – de tre järnbruken utgör 
tillsammans en viktig roll historiskt i Finlands industrialisering. 
Nuförtiden är järnbruk ett kulturarv och i området kan man 
se spår av gammal historia: traditionellt rödmålade trähus, 
järnbruksbyggnader, historia, kultur, natur och givetvis den 
levande byn i sig.

Det finns en mångfald av händelser och evenemang året om. 
Konferensservice, logi, närproducerad mat och andra aktiviteter 
uppfyller garanterat besökarnas önskemål. För kulturälskare 
finns det en utställning om de gamla järnbruken, guidade turer, 
sommarteater utomhus, konserter, konstutställningar och andra 
evenemang.
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Omgivande landsbygd
& skärgård

Salo ligger i ett kustområde intill skärgården. Det omgivande 
landskapet erbjuder minnesvärda upplevelser och idylliska vyer 
för campare, stugsemestrare och övriga besökare.

Naturnära logi finns på trivsamma lantgårdar med rum 
inklusive frukost, en idyllisk egen stuga eller under 
stjärnhimlen i en skogshydda vid en brasa. Varför inte  
pröva på fiske, vandring eller båtliv i Salo i sommar?
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Wiurila herrgård och
Salo Konstmuseum Veturitalli
Herrgårdarna, brukarna och museerna berättar om Salos rika 
historia och kultur. En guidad tur på Wiurila herrgårdsmuseum 
bjuder på en fascinerande resa genom Finlands och Wiurila 
herrgårds historia och en blick in i nutida Wiurila.

På Salo Konstmuseum Veturitalli i centrala Salo kan man njuta 
av konstutställningar av hög kvalitet. Ett gammalt lokstall har, 
på ett sätt som tar hänsyn till byggnadens historia, byggts om 
till ett modernt konstmuseum. På Salos elektronikmuseum får 
man reda på mer om historiken bakom tillverkning av tv- och 
radioelektronik i Finland och speciellt i Salo.
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Salo – full av evenemang
Salo är en idyllisk liten stad en halvtimmes bilfärd från Åbo och 
en timmes bilfärd från Helsingfors – definitivt värd att besöka!

Den populära sommarmarknaden på torget i Salo, på 
sommartorsdagarna från juni till augusti, drar till sig finländska 
musikuppträdanden, torghandlare, pannkakskaféer, second-
hand affärer och barnens loppmarknad.

Det mångsidiga urvalet av sommarteater, konserter, 
utställningar och temaevenemang lockar kulturfantaster. 
I stadens centrum finns personlig och kunnig service för 
shopping i dess många boutiquer och mindre affärer.

För mer information www.visitsalo.fi 

TOPP 5  
HÖJDPUNKTER  

I SALO 5



Salo  
turistinformation

tel. +358 44 778 7777 

info@visitsalo.fi 

VisitSalo.fi

Välkommen till SALO
SYDVÄSTRA FINLAND

Låt SALO  
överraska 
dig!

VisitSalo.fi


