VERLA JA UPM-MUSEO SEKÄ YRITYSVIERAILU UPONOR OY:ssa Nastolan tehtaalla PE 17.5. 2019
Vierailu Uponorin Nastolan tehtaalla alkaa klo 10.15 ja kestää vajaat kaksi tuntia sisältäen päiväkahvit. Matkamme
jatkuu Verlan museoalueelle Kouvolaan jonka Ravintola Verlassa nautitaan lounas ja samalla on mahdollista
nauttia vastuullisesti paikallisia tuotteita. Lounaan jälkeen on tutustumme UPM-museoon. Ennen kotiinpaluuta
pysähdymme nopeasti Hoppa Panimolla Kuusankoskella. Paluumatka on Porvoon kautta josta jatkamme Keravan
kautta Helsingin keskustaan.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantaina 3.5.2019
Minimiosallistujamäärä on 20 hlöä ja enintään mukaan mahtuu 35 hlöä.
Mikäli osallistujamäärä on suurempi, joudutaan museokierros ja lounas suunnittelemaan uudelleen- tämäkin
onnistuu jos varaukset tehdään varhaisessa vaiheessa ja vapaita paikkoja ryhmälle löytyy.
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Verla ja UPM-museo , Uponor Oy

n.10.15-12.00
13.0014.00-16.00
n.16.30
n.18.00
n.18.30

Lähtö bussilla Helsingistä, Mikonkadun pysäkki. Lahden väylää pitkin, tarvittaessa
kierrämme Kerava, Tuusula, Järvenpää - sovittavissa erikseen.
Uponor Oy
Lounas ravintola Verla
UPM-museo
Hoppa Panimo, Kuusankoski
Kerava
Helsinki

HINTA:

alkaen 85€- 95€/ hlö / tarjoilujen mukaan

MUUTOKSET MAHDOLLISIA, ILMOITTAUTUMINEN - SOITA TAI LÄHETÄ S-POSTIA, KIITOS.

UPONOR OY, Mukana suomalaisten arjessa jo 100 vuotta
Uponorin tarina sai alkunsa vuonna 1918, kun suomalainen self-made-legenda, Aukusti Asko-Avonius, lähti toteuttamaan
rutiköyhässä maassa amerikkalaista unelmaansa ja perusti puusepänverstaan Lahteen.
Sadassa vuodessa pienestä puusepänverstaasta on kasvanut moderni, kansainvälinen pörssiyhtiö ja yksi maailman johtavista
talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistajista.
Askosta ja Uposta syntyneen Uponorin historia kertoo samalla suomalaisen teollisuuden, kaupan ja tekniikan kehityksestä. Se on
upea tarina myös globalisaatiosta – tänään Uponor on yksi Suomen kansainvälisimpiä yrityksiä. Nykyisen Uponorin perusta
juontuu menneisyyden eurooppalaisiin innovaattoreihin, ja yrityksen juuret voidaan jäljittää 1620-luvulle.
UPM:n omistama ja ylläpitämä Verlan tehdasmuseo hallinnoi kohdetta ja vastaa museotoiminnasta. Muut kohteen
matkailupalvelut ovat eri matkailupalveluyrittäjien tuottamia. Ravintolapalvelut ovat niistä keskeisimpiä.
Varsinaiseen Verlan tehdasmuseoon eli puuhiomoon ja pahvitehtaaseen voi tutustua ainoastaan oppaan johdolla. Opas toimii
tehtaan tulkkina ja elävöittää museota siihen liittyvillä tarinoilla. Museo tarjoaa opastuksia kansainvälisille vieraille eri kielillä.
Museon omistaa ja sen ylläpidosta vastaa UPM.Ravintola Verla on aloittamassa toimintansa Verlan myllymakasiinissa ensi
kesänä. Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on Unescon maailmanperintökohde ja yksi Kouvolan alueen suosituimmista
matkailukohteista. Museoalueella käy vuosittain touko—syyskuussa noin 40 000 matkailijaa.

