IRJANTEEN
KULTTUURIHISTORIALLINEN
KOKONAISUUS
FRESCO RAVINTOLAT & EURAJOEN MATKAILU

Ainutlaatuinen
kylämiljöö
Irjanteen ihastuttava ja vanhan ajan
tunnelmaa huokuva kylämiljöö on
valtakunnallisesti merkittävä
kulttuurihistoriallinen ympäristö.
Kylän keskeisiä elementtejä:
- vanha tielinjaus
- jokimaisema
- punamullattu kirkko ja
sipulikupolinen kellotapuli
- kotiseutumuseona toimiva
lainamakasiini ja ruiskuhuone
- Villa Lokari, entinen meijeri
- Faltun vesivoimakäyttöinen
sahalaitos
- keskustan maatilojen vanhat
rakennukset
Eurajoki virtaa kirkon ja Faltun sahan
välissä.

Irjanteen
kirkko
SATAKUNNAN VANHIN
PUUKIRKKO VUODELTA 1731
Istahtamalla Irjanteen kirkon vanhoille
penkeille voit kokea menneiden aikojen
harrasta ja arvokasta tunnelmaa.
Kirkko on Satakunnan vanhin puukirkko
vuodelta 1731, sen barokkitorninen
kellotapuli on vuodelta 1758.
Irjanteen kirkolla on pitkät perinteet. Tällä
paikalla on ollut pyhättö jo 1200-luvulta
lähtien. Aikoinaan kirkko oli omistettu
Pyhälle Pietarille, joka on katolisen teologian tärkeimpiä pyhimyksiä. Tämän vuoksi
vainajia on tuotu haudattavaksi Irjanteen
hautausmaalle pitkienkin matkojen takaa.
Viimeisin hautaus on tehty kirkkoa ympäröivälle hautausmaalle 1800-luvulla, näkyvissä on vieläkin muutamia rautaisia hautamuistomerkkejä ja hautakiviä.
Irjanteen kirkko on suosittu vihkikirkko ja
mm. jouluyön messu toimitetaan Irjanteen
kirkossa.
Osoite: Kaukomäentie 2, 27110 Eurajoki
Ilmainen sisäänpääsy.
Oppaan kanssa on mahdollista
perehtyä lähemmin Irjanteen
historiaan.
Opastus Eurajoella:
- Opastuskielet: suomi, ruotsi,
englanti, saksa, ranska
- Eurajoki-oppaat ovat
auktorisoituja opasliiton
koulutuksen käyneitä oppaita
- Yksittäisen kohteen opastus
35€/tunti, kielilisällä 40€/tunti
Eurajoen Matkailuinfo
+358 (0) 44 3124 216
matkailuinfo(a)eurajoki.fi

Irjanteen
museot
MONIPUOLINEN JA KOKOELMILTAAN
MERKITTÄVÄ MUSEOKOKONAISUUS
Maatalousmuseo on yksi Suomen
kokoelmiltaan laajimmista
maatalousmuseoista.
Esillä on maatalouskoneita ja -työkaluja
perinteisen maatalouden ajoilta
leikkuupuimurikauteen saakka.
Maatalousmuseon yhteydessä on laaja
kalastusosasto ja ns. kalastajakotiinteriööri.
Kokonaisuuden täydentää hieno
koulumuseo, kotiseutumuseo ja vanha
ruiskuhuone.
Osoite: Kaukomäentie 2, 27110 Eurajoki

Avoinna tilauksesta.
Sisäänpääsymaksut museoihin:
5€/hlö, alle 12 v. maksutta.
Yli 10 hengen ryhmät:
- yli 10 hlö 30€
- 20-29 hlö 60€
- 30-39 hlö 90€
- 40-49 hlö 120€

Villa Lokari
TUNNELMALLINEN TILAUSRAVINTOLA
KÄVELYMATKAN PÄÄSSÄ KIRKOLTA
Täydennä ryhmämatka Irjanteella hyvällä
paikallisella ruualla Villa Lokarissa.
1926 valmistuneessa entisessä meijerissä
on tilaa jopa 100 vieraalle.
Osoite: Kaukomäentie 25, 27110 Eurajoki

MENU
VILLA LOKARI
Kylmäsavulohirullaa
Mustan Pekan silakkaa
Silakkapihvit & tillikastiketta
Tillisilliä
Munanpuolikkaat
Kotijuustoa & mustikkahilloketta
FresCon kurkut
Rosollia & kastiketta
Metsäsienisalaattia
FresCon waldorfinsalaattia
Isoäidinsalaattia
Lihapyörykät
Grillattua kananfileetä & punaviinikastiketta
Kauden perunaa
Paahdettua porkkanaa & kukkakaalia
Olutleipää & FresCon patonkia
Voita
Jäävesi
Kahvia/Teetä
Vadelmapannacotta
Hinta 25€/ hlö
hinta vähintään 20 hlön ryhmälle

3D-kierrokselle
Villa Lokariin!

Ota yhteyttä ja suunnitellaan
onnistunut retki Irjanteelle!
FresCo Ravintolat Oy
Puh. +358 (0)40 5161206
etappi(a)frescoravintolat.fi
www.frescoravintolat.fi

