1. Lohjan museo
ma Suljettu, ti 12–16
ke 12–19, to 12–16
pe 12–16, la 12–16
su 12–16

5. Virkistysuimala
Neidonkeidas
ma 6-21 ti 6-21
ke 6-21 to 6-21
pe 6-21 la 10-18
su 10-18

6. Tytyrin Kaivosmuseo
Yleisökierrokset kesällä
päivittäin. Ryhmille
avoinna ennakkovarauksesta ympäri
vuoden.
www.tytyrinkaivos.fi

Muutokset mahdollisia
Tiedot tarkistettu 05/2016

7. Hop Lop
Ma 10-20, Ti 10-20
Ke 10-20, To 10-20
Pe 10-20, La 10-20
Su 10-20

Lohjan keskusta lasten kanssa
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1. Lohjan Museo

Lohjan Museon museohiiri Roope toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan
Lohjan Museoon ja Lohjaan. Lohjan Museon perusnäyttelyt esittelevät
elämää Lohjan seudulla kivikaudelta nykypäivään saakka. Lohjan museo
järjestää vuosittain myös useita vaihtuvia näyttelyitä jotka ovat myös perheen
pienempien mieleen. palvelut.lohja.fi/museo/

4. Porla

Porlan alue on entinen kalanviljelylaitos, jonka vanhoissa altaissa viihtyvät
sorsat ja monet muut linnut poikasineen, siksi Porla on mukava alue vierailla
lasten kanssa. Porlasta voi jatkaa kävellen aina Liessaareen saakka, mutta
pienten lasten kanssa kävelymatkasta voi tulla helposti liian pitkä.

5. Virkistysuimala Neidonkeidas

Neidonkeitaasta löytyy paljon tekemistä koko perheelle. Sisällä voit viettää
virkistäviä hetkiä monipuolisen vesi- ja muun liikunnan sekä herkullisen tarjoilun
lomassa ja ulkona voit käydä pelaamassa minigolfia ja kävelemässä harjun
ulkoilureiteillä.

2. Postikadun leikkipuisto
Lohjan kihlakunnan poliisilaitosta vastapäätä on Postikadun leikkipuisto. Ohjattua leikkipuistotoimintaa järjestetään Postikadun leikkipuistossa, 9.00-13.00
maantaista perjantaihin vuoden ympäri. Mikäli lapsi jää ohjaajan vastuulle,
peritään maksuna 1,75 e/tunti, sisaruksilta 2,60e/tunti. Maksulippuja saa Lohjan Kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksesta.

Lohjan keskustan lähellä olevia koko perheen kohteita
6. Tytyrin Kaivosmuseo

Tytyrin kaivosmuseo vie kierrokselle maan alle 80 metrin syvyyteen aitoon kaivosympäristöön. Kaivosmuseossa pääsee oikeaan mainaritunnelmaan viileillä
ja kosteilla kaivoskäytävillä, missä oppaiden tarinat kaivosmiesten arjesta
heräävät eloon. Tiedä vaikka kierroksella tapaisi Tytyrin Tyyran ja Kaivoksen
Kallen. Yleisökierroksia Tytyrin Kaivosmuseoon järjestetään juhannuksen jälkeen päivittäin. www.tytyrinkaivos.fi

3. Aurlahden ranta

Rannalla voit kastella varpaasi Lohjanjärveen, joka on Etelä-Suomen suurin
järvi. Aurlahden rannassa pääsee myös kiipeilemään ja liukumaan erilaisissa
telineissä ja liukumäissä sekä nauttimaan välipalaa kesäkahvilassa.

7. Hop Lop Lohja

HopLop Lohja on liikuntaseikkailupuisto koko perheelle. HopLopin seikkailulabyrintti kutsuu kiipeilemään ja seikkailemaan. Pomppulinnat ja trampoliinit
haastavat riehakkaampaan menoon. Aikuiset voivat aina osallistua leikkeihin.
Leikkiminen HopLopissa sopii kaikille lapsille heidän ryhdyttyään liikkumaan
itse aina teini-ikäiseksi saakka. www.hoplop.fi/puistot-ja-hinnat-lohja

