Retkiopas
Perheellisen Järvi-Suomen kierros

Järvi-suomen kierros on hyvä reitti myös perheellisille. Matkalta löytyy touhuttavaa aikuisille, lapsille ja
lastenmielisille. Reitillä pääsee leikkimään monenmoisessa eri puistossa, nauttimaan rannoista tai vaikka
ratsastamaan hevosilla. Reitiltä löytyy näiden lisäksi
vielä paljon nähtävää ja koettavaa.

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

Google Maps -reitti

Kuopio – Iisalmi								

Iisalmi

110 km – 1 h 20 min

Iisalmi on hyvä pysähdyspaikka perheen
kanssa. Jo heti Kartanon campingista löytyy varmasti ohjelmaa jokaisen lapsen makuun. Nokkeluutta voi käydä testaamassa
Iisalmen Escape roomissa.

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
Iisalmi Escape

Pakohuonepelit Iisalmessa ja Tahkolla & Pakoauto

Louhenkatu 9,
74100 IISALMI
Kartanon Camping

Leirintäalueella vieraiden käytössä on muun muassa polkuautot, trampoliineja, airtrack, leikkiaitta, uimaranta, kiikut, soutuvene, surffilaudat, keppihepparata, minigolf, skateramppi,
beachvolley ja sekä kotieläimiä.

Frisbeegolf

Frisbeegolf-radat iisalmessa

2

Iisalmi – Uurainen				

Uurainen
Äänekoski

			

		

224 km – 3 h

Uurainen/Äänekosken palvelut kattavat erilaisia aktiviteettejä perheen jokaiselle jäsenelle
sopivaan makuun. Aktiviteettejä löytyy niin
perheen ikiliikkujille kuin myös rantalomaa
haluaville.

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
Äänekosken liikuntapuisto

Liikuntapuisto, josta löytyy monenlaista tekemistä.

Römminkatu 22
44120, ÄÄNEKOSKI
Äänekosken uimarannat
Rauhankatu
44100, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken taajaman uimarannat tarjoavat mahdollisuuden
virkistäytymiseen.

Marjoniementilalla
ratsastaminen
Marjoniementie 91
41230 UURAINEN

Marjoniementilalla on islanninhevosia, joilla voit osallistua
ohjattuun kenttä- tai maastoratsastukseen oman tasosi mukaan. Lisäksi pidämme askellajikoulutuksia sekä hevospäiviä
ja -leirejä lapsille.

Frisbeegolf

Äänekosken taajamassa on useita frisbeegolfratoja niin keskustaajamien välittömässä läheisyydessä kuin mielenkiintoisissa luontoympäristöissäkin. Näistä radoista Laajarannan frisbeegolfrata on myös talvikunnossapidetty rata.

Äijänkäppyrä action outdoor

Monipuolisesti erilaisia ulkoaktiviteetteja
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Uurainen – Lappeenranta				

Lappeenranta

		

259 km – 3 h 25 min

Saavut Lappeenrantaan, missä pääsette
koko perheen voimin toteuttamaan erilaisia aktiviteetteja vaikka Myllysaaren perhepuistossa tai käydä kotieläimiä katsomassa Korpikeitaan kotieläinmetsässä.

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
Korpikeitaan kotieläinmetsä
Vesikkolantie 415
54100 JOUTSENO

Myllysaaren perhepuisto
Myllysaarenpolku 24
53100 LAPPEENRANTA

Atrenaalin seikkailupuisto
Tiuruniementie 84,
55320 RAUHA

Kesäisin voit tehdä mielenkiintoisen retken kotieläinmetsään,
mikä on 4ha:n suuruinen kokonaan aidattu perheretkikohde.
Kohde on perustettu vuonna 1992 ja se on saanut paljon positiivista palautetta.

Myllysaaren perhepuisto on suosittu virkistys- ja vapaa-ajanviettoalue Lappeenrantaan keskustan tuntumassa, Saimaan
rannalla. Myllysaaressa voi uida ja saunoa, kuntoilla, parkourata, pelata beach volleytä huippuluokan kentillä.
Oletko valmis elämäsi seikkailuun? Luontoarvoja kunnioittaen
toteutettu Atreenalin Seikkailupuisto on unohtumaton luontoelämys kaiken ikäisille.

Katujuna lappeenrannassa

Vajaan tunnin kestävällä katujuna kierroksella näet kesäisen
Lappeenrannan parhaimmat palat, mm. historiallisen Rakuunanmäen, linnoituksen sekä kauniita Saimaan maisemia.

Myllymäen frisbeegolf

20-väyläinen rata kiertää alueella sijaitsevalla metsän peittämällä mäellä sekä viereisillä pelloilla. Kapeat puukujat sekä
korkeuserot ovat tyypillisiä piirteitä Myllymäen radan väylille.

Hiessillankatu 10
53550 LAPPEENRANTA
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Lappeenranta – Savonlinna					

Savonlinna

		

157 km – 2 h

Savonlinnasta löytyy touhuttavaa. Aurinkoisena
kesäpäivänä voi käydä vaikka ratsastamassa
islanninhevosella tai kokeilemassa parkcore taitoja
Kerimäen liikuntapuistossa. Mikäli taivaalta sattuukin tihkuttelemaan vettä, on mahdollista käydä
testaamassa pyssysankarin roolia Megazonessa.

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
Megazone savonlinna
Olavinkatu 44
SAVONLINNA

Hauska, futuristinen ja supersuosittu sisällä pelattava laserpeli, joka sopii ikään ja kuntoon katsomatta kaikille seikkailunhaluisille

Erik Laxmannin puistotie
57130 SAVONLINNA

Savonlinnan keskustassa Olavinlinnan kupeesta löytyvä Pikku
Kakkosen leikkipuisto on perheen pienempien suosikkipaikka.
Puisto sijaitsee veden äärellä hienoissa maisemissa, joten siellä
viihtyvät myös vanhemmat.

Aurinkolaukka

Ratsastusta islanninhevosilla

Pikkukakkosen leikkipuisto

Naaranniementie 3
58520 SAVONLINNA
Kerimäen liikuntapuisto
Kerimäentie 1
58200 KERIMÄKI
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Kerimäen liikuntapuisto on monipuolinen ulkoilualue idyllisen
Kerimäen kylän keskustassa Puruveden rantamaisemissa. Puistosta löytyy tekemistä lapsista isovanhempiin.

Savonlinna – Lieksa / Koli					

Lieksa

		

224 km – 3 h

Lieksan alueelta löytyy nähtävää ja tehtävää perheen pienimmille. Elämyspuisto
Pikkukilissä voi ihastella kesyjä eläimiä,
ja löytyypä Lieksasta myös mahdollisuus
ratsastaa hevosen selässä.

Majoitus
Lomakylä Timitraniemi
Timitrantie 25
81720 LIEKSA

Viihtyisä lomakylä Pielisen rannalla – vain kivenheiton päässä
Lieksan keskustasta.

Aktiviteetit
Pikkukili zoo
Salonkyläntie 90
81570 KELVÄ
Paimentupa
Neitikoskentie 47
81750 PANKAKOSKI
Timitra
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Pikkukili elämyspuistossa voit tutustua useisiin eläinlajeihin
aina pienimmistä marsuista komeisiin emuihin sekä eksoottisiin
laamoihin. Kesäisin meillä on jopa yli 200 eläintä ja noin 11
hehtaarin alueella voi liikkua helposti myös pyörätuolilla.
Komeat ja kuohuvat kosket tarjoavat mahdollisuuden niin
kalastamiseen kuin melontaankin

Puitteet muun muassa melontaan, kalastukseen ja patikointiin

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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