Retkiopas
Aktiivisen liikkujan Järvi-Suomen kierros

Aktiivisen liikkujan Järvi-Suomen kierros tarjoaa useita
mahdollisuuksia erilaisille kulkijoille. Tällä reitillä pääset
kanoottireissuille, maastopyöräilemään,
patikointireissulle ja kokemaan lukuisia muita
hienoja aktiviteetteja.

INFO
Reitin pituus: 1 177km
Ajo-aika: 15h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Iisalmi								

Iisalmi

110 km – 1 h 20 min

Iisalmesta löytyy tekemistä erityisesti luonnon
helmasta. Kaunis ja puhdas luonto sekä vesistöt suorastaan kutsuvat nautiskelemaan, mikä
tekee luonnonläheisiin aktiviteetteihin

osallistumisesta sitäkin antoisampaa!

Majoitus
Koljonvirran leirintäalue
Ylemmäisentie 6
74160 Iisalmi

Tervetuloa viihtymään historialliseen, ympäri vuoden palvelevaan kartanoomme ja kesäisin aukiolevaan
camping leirintäalueelle Koljonvirralle Iisalmessa. Samassa
paikassa Iijärven rannalla yöpyivät aikoinaan pitkänmatkalaiset pohjoisen kävijät ja jo sota-aikoihin itse Sandels, onhan
matkaa keskustaan vain 3 km.

Aktiviteetit
Paloisvuori

Paloisvuori on monipuolinen ulkoilualue ja liikuntakeskus (os.
Uotilanniementie 33), joka sijaitsee Iisalmen keskustan eteläpuolella nousevalla harjualueella.

Tiilikkajärven kansallispuisto

Tiilikkajärven hiekkarannoilla, harjuilla, tuoksuvilla tupasvillaisilla soilla ja metsien huminassa voit tuntea luonnon väkevän
vaikutuksen.

Keila- ja liikuntakeskus Liike

Monipuolinen liikuntakeskus

Untamonkatu 8,
74120 Iisalmi
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Iisalmi – Uurainen				

Uurainen
Äänekoski

			

		

224 km – 3 h

Upeat vesistöt ja maastot tuovat aktiiviselle
matkailijalle runsaasti tekemistä kesäpäiviin
Uuraisen/Äänekosken alueella aina koskenlaskusta luontopoluille asti!

Majoitus
Hietasaari
Hietasaarentie 126
41240 KYYNÄMÖINEN
Lintulahti
Lintulantie 5 A
44440 RÄIHÄ

Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet, varsinkin lapsiperheille, rauhallisen ja luonnonläheisen loman viettoon. Hietasaaren hiekkarantoja on kutsuttu Keski-Suomen Rivieraksi.
Nykyaikainen tasokas jäsenalue aivan matkanne varrella,
menittepä sitten etelästä pohjoiseen, tai pohjoisesta etelään.
Sekä Viitasaaren, että Äänekosken palvelut ovat lähellä.
Lintulahteen on helppo poiketa saunomaan, levähtämään ja
viihtymään mukavien karavaanariystävien parissa.

Aktiviteetit
Marjoniementila
Marjoniementie 91
41230 UURAINEN

Kapeenkoski
Kapeenkoskentie 105
44250 ÄÄNEKOIVISTO
Maastopyöräily Äänemäessä
Äänemäentie
44100, ÄÄNEKOSKI
Laulavan mörön luontopolku
Lohilahdentie 4
44260, ÄÄNEKOSKI
Äijänkäppyrä action outdoor
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Marjoniemessä voit ratsastuksen lisäksi harrastaa useita muita
aktiviteetteja, esimerkiksi melontaa ja kalastusta. Pappilan
ympäriltä löytyy perinteistä maalaismaisemaa ja kaunista suomalaista luontoa, jossa on mukava lenkkeillä ja rauhoittua.
Vähän matkanpäästä Uurnaisista äänekoskella löytyy koskenlaskua, koskikelkkailua, Sup-lautailua, jousiammuntaa.

Äänemäen monipuoliset maastopyöräilyreitit: valittavana helposta, erittäin vaativiin ja teknisiin reitteihin.

Mörköviitoin ja puihin punaisella merkityin täplin viitoitettu
luontopolku, reitin kokonaispituus on 19 km.

Monipuolisesti erilaisia ulkoaktiviteetteja

Uurainen – Lappeenranta				

Lappeenranta

		

259 km – 3 h 25 min

Tervetuloa Lappeenrantaan! Täällä pääset
järvisuomalaisessa maisemassa harrastamaan monenlaista aktiviteettia, kuten jigikalastusta tai ajelemaan fatbike-safarilla!

Majoitus
Camping Lappeenranta
Kuusimäenkatu 16
53810 Lappeenranta

Camping Lappeenranta on kaunis leirintäalue Saimaan rannalla, vain 5 minuutin päässä Lappeenrannan keskustasta.
Voit tulla meille matkailuautolla, telttailemaan, vuokrata
mökin tai vaikka saunomaan. 10 hehtaarin alueellamme on
runsaasti tilaa ja tekemistä kaiken ikäisille.

Aktiviteetit
e-Fatbike safari savitaipaleella
Olkkolantie 2
SAVITAIPALE

Leveät renkaat ja sähköavustin – voisiko parempaa yhdistelmää olla? E-fatbike, tuttavallisemmin sähköavusteinen läskipyörä on polkupyörien traktori. Se sopii jokaiselle pyöräilystä
kiinnostuneelle ja tarjoaa polkijan toiveiden mukaan joko
rentoa etenemistä tai napakampaa treeniä.

Jigikalastusta saimaalla

TaigaSaimaa on perheyritys, joka tarjoaa monipuolisia palveluita Saimaalla ja muualla Etelä-Karjalan alueella. Keskiössä
on suomalainen luonto järvineen ja metsineen sekä ihmisen
mielen ja kehon hyvinvointi.

Viipurin Golf
Vehkataipaleentie 589
53300 LAPPEENRANTA

Viipurin Golfilla on Lappeenrannassa kaksi kenttää, 18 reikäinen Etelä-Saimaa Golf Tuosan saaressa ja 9 reikäinen Kahilanniemi aivan keskustan kupeessa.

SUP- lautailua myllysaaressa

SUP- lautojen vuokrausmahdollisuus

Korpikeidas lohionginta

Korpikeidas tarjoaa kirjolohien kalastusta kirkkaassa lähdevedessä laskettelukeskus myllymäen kupeessa.

Vesikkolantie 415
54100 JOUTSENO
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Lappeenranta – Savonlinna					

Savonlinna

		

157 km – 2 h

Savonlinnasta löytyy hienoja aktiviteetteja niin
maan pinnalla, kun vedenkin päällä. Lajeja
löytyy köysien kiipeilystä pallojen pomputteluun. Kauniit vesistöalueet tuovat esiin parhaat puolensa kajakin selässä tai veneretkellä.

Majoitus
Tanhuvaara Camping
Moinsalmentie 1042
57230 Savonlinna

Tanhuvaara Camping sijaitsee rauhallisella alueella järven
lähellä, vain 5 min kävelymatkan päässä Tanhuvaara-matkailukeskuksen palveluista. Tanhuvaara Camping yhdistää rennon
lomanvieton kauniissa luonnossa liikunnallisen matkailukeskuksen palveluihin. Voit yhdistää lomaasi mm. urheilukylpylän,
venevuokrauksen tai vaikka käynnin ryhmäliikuntatunneilla.

Aktiviteetit
Tanhuvaara

Tanhuvaara sijaitsee vain 15 min ajomatkan päässä Savonlinnan keskustasta. Sen pihaympäristö, rannat ja ympäröivät
metsät tarjoavat viihtyisät luonnon omat harrastustilat. Vaativammalle harrastajalle on tarjolla mm. täysimittainen urheilukenttä, nurmikenttä, tennis- ja Beach Volley -kentät.

Activitymaker

Megazone, EscapeRoom, opastettuja retkiä, vuokravälineitä,
mahtisynttäreitä, erikoismajoituksia ja paljon muuta mukavaa! Avaamme ovet ennakkovarauksesta juuri silloin kun sinä
haluat.

Olavinkatu 44
57100 SAVONLINNA
Savonlinnan Tenniskeskus
Kellartie 61
57710 SAVONLINNA
Saimaan vuokravenho
Kiurunkatu 17
57230 SAVONLINNA
Lekotin air trail
Pirttimäentie 250
58300 SAVONRANTA
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Savonlinnan Tennis- ja squashkeskus tarjoaa monipuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille halukkaille!

Saimaan Vuokravenho Oy tarjoaa Savonlinnassa kaikki veneilyyn liittyvät palvelut. Myös kanootit, kajakit ja SUP-laudat.

Köysirata Lekotin Air Trail sijaitsee Lekotin lomakeskuksessa
Savonlinnan lähellä. Köysiradalla on yli 30 estettä, jotka sijaitsevat 1-8 metriä maanpinnan yläpuolella.

Savonlinna – Lieksa / Koli					

Lieksa

		

224 km – 3 h

Lieksan alueella riittää tekemistä. Aktiivista toimintaa kaipaava matkailija löytää
Lieksasta tekemistä niin kaupungin alueelta kuten luonnostakin.

Majoitus
Lomakylä Timitraniemi
Timitrantie 25
81720 LIEKSA

Viihtyisä lomakylä Pielisen rannalla – vain kivenheiton päässä
Lieksan keskustasta.

Aktiviteetit
Kolin kansallispuisto

Suomen tunnetuin kansallismaisema. Koe Kolin lumo, avara
ja upea maisema jylhien vaarojen laelta. Etsi mielen ja sielun
rauhaa ikiaikaisista metsistä ja näkymistä yli Pielisen.

Ruunaan kosket

Komeat ja kuohuvat kosket tarjoavat mahdollisuuden niin
kalastamiseen kuin melontaankin

Neitikoskentie 47
81750 PANKAKOSKI
Timitra

Puitteet muun muassa melontaan, kalastukseen ja patikointiin

Patvinsuon kansallispuisto

Tähyä aapasoiden yli, niin voit nähdä metsien ruhtinaan –
kontion – ilman että se vainuaa ihmisen läsnäolon. Luontotornista pääset seuraamaan suon kiihkeää kevätrytmiä, yötöntä
sydänkesää ja syksyn usvaista maisemaa. Retken kruunaa
pulahtaminen järveen silkkisiltä hiekkarannoilta tai Suomunjärven rantasaunasta.

6

Lieksa / Koli – Kuopio								

Kuopio

184 km – 2 h 20 min

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko,
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Majoitus
Rauhalahti Camping
Rauhankatu 3
70700 KUOPIO
Alatalo Camping
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaikkaa
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Nähtävyydet ja aktiviteetit
Puijon torni
Puijontie 135
70300 KUOPIO
Bellanranta
Siikaranta 9
70620 KUOPIO
Tarina Golf
Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kunnioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähiruokaa tarjoilevat ravintolat.
Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaikenikäisille

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf.

Muikkuravintola Sampo
Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaattinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Hanna Partanen

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot,
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivaunusta.

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO
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