Retkiopas
Aktiivisen liikkujan länsirannikon kierros

Aktiivisen liikkujan Länsirannikon reitti kiertää Kuopiosta länsirannikolle ja takaisin. Matkalta löytyy
mukavaa tekemistä moneen eri lähtöön. Tällä reissulla pääset kokeilemaan miltä tuntuu oikeasti lentää,
vesirakettirepun avulla. Reitiltä löytyy kyllä tekemistä
jokaiselle kanssakulkijalle.

INFO
Reitin pituus: 1 284km
Ajo-aika: 17h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Tampere									

Tampere

295 km – 3 h 45 min

Tampereella on aktiviteettejä moneen lähtöön.
Tässä kaupungissa ei pääse hurjapäisimmätkään
kaverit kyllästymään. Tampere tarjoaa mahdollisuuden kokeilla vesirakettireppua, jolla pääset
lentämään usean metrin korkeudessa.
Tervetuloa seikkailemaan!

Majoitus
Tampere Camping Härmälä
Leirintäkatu 8
33900 TAMPERE

Leirintäalue Tampere Camping Härmälä on suosittu majoituspaikka Pyhäjärven rannalla, vain neljä kilometriä Tampereen
keskustasta. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet keskustasta,
bussipysäkit sijaitsevat noin 100 metrin päässä leirintäalueelta.

Aktiviteetit
Viihdekeskus Crazy
Puutarhakatu 21
33210 TAMPERE
Irti Maasta
Kauppakeskus Tullintori
Tullikatu 6
33100 TAMPERE
Prison Island
Kauppakeskus Tullintori
Hammareninkatu 6
33100 TAMPERE
Water Action Park
Hatanpäänkatu 6
TAMPERE
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Tampereen keskustassa sijaitseva, kolmessa kerroksessa toimiva Viihdekeskus tarjoaa laajan kattauksen erilaisia elämyksiä
pelien muodossa.
Tampereen puistosta löytyy 14 erilaista seinää ja yhteensä
19 nousua. Tampereella korkeimmat seinät ovat yli yhdeksän
metriä korkeita, eli kiipeilijä pääsee kokeilemaan miltä tuntuu
tarkastella ostoskeskusta lintuperspektiivistä.
Prison island on vankilaympäristöön sijoittuva seikkailu jossa
ratkotaan tiimityöskentelyn avulla nokkeluutta ja ketteryyttä
vaativia haasteita.

Flyboard, eli lentolauta, joka saa voimansa vesijetin vesisuihkusta.
Flyboardilla voit lentää yli 20 metrin korkeuteen ja tehdä uskomattomia temppuja, voltteja, delfiinisukelluksia jne.
Laudalla lennon oppii jo muutamassa minuutissa.

Tampere – Turku				

Turku

			

		

164 km – 2 h 10 min

Suomen vanhin kaupunki Turku ja sen vesistöstä
löytyvä Turun saaristo, tarjoaa matkaajille lukuisia
aktiviteettejä varsinkin vedessä. Alueella pääsee
muun muassa vuokraamaan veneitä ja SUP-lautoja. Voit myös nauttia kalastusopastuksesta, safaripalveluista tai vaikka kokeilla purjehdusta!

Majoitus
Ruissalo Camping
Saaronniemi
20100 TURKU

Hyvinvarustettu asuntovaunualue, uimaranta, sauna, minimarket, sisämajoitustilat ja huoltorakennuksien erilaiset mukavuudet lämpimistä suihkuista pyykinpesutiloihin palvelevat matkalaista.

Aktiviteetit
Låna
Läntinen Rantakatu 1,
Aurajoki Apparelli
20100 TURKU
Fishing patrol
040-139 4740
pekka.vuorinen@fishingpatrol.fi

SUP-rental
Saarontie 83
20100 TURKU
Silver River
Heinojantie 69
21480 PRUNKILA
Purjehdusta Turun saaristossa
Puh. (02) 262 7900
S-posti: myynti@visitturku.fi
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Låna on uudenlainen tapa kokea kaupunki. Näe Turku omalla
piknik-veneellä joesta käsin ja lainaa kaupunki itsellesi! Näe
kaupunkia ympäristöystävällisellä tavalla. Lånan veneet toimivat sähkömoottoreilla ja niiden käyttö on täysin päästötöntä.
Ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, koska Saaristomerelle pääsee kalastamaan ja nauttimaan tapahtumista Fishing
Patrolin kanssa ympäri vuoden, mikä sen hienompaa! Kalastustavat ja paikat tietenkin vaihtuvat vuodenaikojen mukaan.
Tervetuloa suppailemaan Ruissaloon! Meidät löydät Saaronniemen uimarannalta. Ruissalon maisemat tarjoavat mahtavat
puitteet lajin harrastukseen.
Lähes 40 erilaista seikkailulajia valmiina kaikille seikkailijoille.
Meille pääset ulos raikkaaseen luontoon. Tule liikkumaan, seikkailemaan, rentoutumaan ja nauttimaan puhtaasta luonnosta,
isolla ryhmällä tai vaikka ihan yksikseen.
Elämyksellinen purjehdus yhdistettynä Villa Wolaxin mahtaviin
puitteisiin on mainio resepti onnistuneelle kokouspäivälle, joka
voidaan päättää mahtavilla löylyillä ja rentouttavan porealtaan syleilyssä. Tämä ohjelma on ainoa laatuaan Suomessa!

Turku – Kristiinankaupunki				

Kristiinankaupunki

		

		

237 km – 3 h

Kristiinankaupunki on sympaattinen pieni kaupunki. Kaupungista löytyy kuitenkin puuhasteltavaa. Täällä voit käydä kalassa, SUP- lautailla tai pysyä ihan kuivalla maalla esimerkiksi
Frisbeegolfin tai vaelluksen merkeissä.

Majoitus
Pukinsaari Camping
Salantie 32
64100 KRISTIINANKAUPUNKI

Pukinsaaren leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin puutalokeskustan läheisyydessä meren rannalla. tLeirintäalueella
on 17 vuokrattavaa mökkiä, 100 karavaanipaikkaa joista 50
sähköllä ja telttailijoille 2 aluetta.

Aktiviteetit
Fun Fishing
Merimiehenkatu 1
64100 KRISTIINANKAUPUNKI

SUP-Station
Lapväärtintie 2
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
Frisbeegolf
Tiukantie 1
64100 KRISTIINANKAUPUNKI
Vaellusreittejä

4

Fun Fishing tarjoaa opastettuja kalastusmatkapaketteja
yksityisille ja yrityksille läpi koko avovesikauden. Tarjoamme
kesäaikaan kaikenmuotoista kalastusta rannalta onkimisesta
heittokalastukseen merellä.

Cittaslow-kaupunki, Vaasan kaunis pikkusisko, tarjoaa SUP
-lautailua niin merellä kuin joellakin. Vuokraa lauta tunniksi tai
vaikka päiväksi ja tutkaile lähivesistöt omaan tahtiisi! Ilmatäytteinen lauta kulkee helposti mukana, joten voit halutessasi
myös vuokrata laudan vaikkapa koko viikonlopuksi mökille!
Itäpuolen urheilukeskuksen rata on Suomen neljänneksi vanhin
18-väyläinen rata, perustettu ensimmäistä kertaa vuonna 2001
(“Front Nine”) ja laajennettu vuonna 2003 (”Back Nine”).

Kristiinankaupungista löydät myös kauniit vaellusreitit. Reiteillä rannikon luonto kutsuu puoleensa ihastelemaan maisemia
raikkaassa meri-ilmassa.

Kristiinankaupunki – Vaasa					

Vaasa

		

101 km – 1 h 18 min

Tervetuloa Vaasaan! Täällä pääset seikkailemaan saaristossa perinteisissä maisemissa
esimerkiksi melonnan parissa ja siitäpä vaikka
viettämään vauhdikasta päivää WasaUpin
kiipeilyseinälle!

Majoitus
Top Camping Vaasa
Niemeläntie 1
65170 VAASA

Merellistä ja iloista leirintälomaa Vaskiluodon paratiisisaarella, vain 2 km Vaasan keskustasta. Mahtava ulkovesipuisto
ja kylpylä Tropiclandia on vain kävelymatkan päässä. Hurjia
vesiliukumäkiä, isot lasten toimintaaltaat ja paljon muuta sisäkylpylässä ja vesipuistossa.Leirintäalueella on mm. polkuautorata ja pomppulinnat lasten vapaassa käytössä.

Aktiviteetit
Melontaa merenkurkun
saaristossa
Karperöntie 432
65630 KARPERÖ
Golfia Kråklundissa
Golfkentäntie 61
65370 VAASA

Zip Adventure Park
Niemeläntie 15
Vaskiluoto, VAASA
Wasa Up
Rantakatu 2
65100 VAASA
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Haaveilet sitten vesillä liikkumisesta laineiden vietävänä tai
rentouttavasta vesiretkeilystä ystävien kanssa, melonta tarjoaa ikimuistoisen luontoelämyksen vesillä. Merenkurkun saariston kauniilla maailmanperintöalueella on paljon nähtävää
ja mahdollisuuksia kaikentasoiseen melontaan.
Seitsemän kilometrin päässä keskustasta sijaitsevalla Vaasan
Kråklundin golfkentällä pelattiin ensi kerran jo vuonna 1969.
Ruotsalainen arkkitehti Björn Eriksson on vastannut viimeisimpien korjausten ja laajennusten linjauksista. Kenttä valmistui
27-reikäiseksi heinäkuussa 2006.
uistomme pääaktiviteetti, haasta itsesi kiipeilemään ratoja
pitkin puissa! Puistossamme on kahdeksan (8) erilaista kiipeilyrataa, joissa on yhteensä 85 estettä. Ratojen vaikeusasteet
vaihtelevat.
Seinäkiipeilyä, Esteratajuoksua sekä joogaa.

Vaasa – Pietarsaari					

Pietarsaari

		

98 km – 1 h 20 min

Pietarsaari on historiallinen ja kaunis kaupunki. Pietarsaaren maisemista voi nauttia
vauhdikkaasti joko ponin tai vesijetin selässä tai rauhakseltaan kauniilla golfradoilla.

Majoitus
Svanen Camping Joutsen
Luodontie 50
68660 PIETARSAARI

Joutsen on rauhallinen kahden tähden leirintäalue Pietarsaaressa Luodonjärven rannalla. Alue sijaitsee noin 4 kilometrin
päässä kaupungin keskustasta. Tarjolla on yhteensä 28 mökkiä
ja lisäksi paikkoja asuntoautoille ja -vaunuille. Hinnat vaihtelevat mökkien mukavuuksien mukaan. Alueelta löytyy myös
yleinen keittiö, suihkutilat, sauna ja kahvila. Tervetuloa!

Aktiviteetit
Pietarsaaren Golf
Vanha Pirilöntie 311
68600 PIETARSAARI
Pietarsaaren frisbeegolf
Pietarinpuistikko 6
68600 PIETARSAARI
Bubblanin ponitalli
Tallitie 13
68600 PIETARSAARI

Kenttämme on suunnitellut ammattitaidolla ruotsalainen Björn
Eriksson. Kenttä tarjoaa unohtumattomia pelikokemuksia upeassa järvimaisemassa ja haastaa niin aloittelijan kuin kokeneemmankin pelaajan. Kenttä valmistui 2004.
Pietarsaareen alkukesästä 2011 perustettu 7-väyläinen frisbeegolfrata.

Bubblanin ponitalli järjestää poniratsastusta erilaisissa tapahtumissa ja tarjoaa ratsastustunteja poneilla ja suuremmilla
hevosilla. Tarjontaan kuuluvat myös päiväleirit.

Charter fishing

Kalastamme aktiivivälinein veneistä koko avovesikauden. Kerro toiveesi kalastusmuodon ja kohdekalan suhteen niin suunnitellaan yhdessä niiden mukainen kalastusmatka. Tai valitse
valmis paketti suosituimmista kalastusmatkoista.

Botnia Rent

Haluatko viettää rennon päivän vesillä? Nauti auringosta
vesijetin kyydissä. Vuokraa meiltä huippujetti huippuhintaan.
Meiltä löytyy 2 jettiä, joten kaverille kanssa!

050 466 3971
mika@smkdesign.fi
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Pietarsaari – Kalajoki								105km – 1h 30 min

Kalajoki

Hiekkarannoistaan tunnetulla Kalajoella
löytyy tekemistä niin kuuluisilla rannoilla
kuin muuallakin, sekä sisällä että ulkona.

Majoitus
Tapion Tupa
Matkailutie 3
85100 KALAJOKI

Aktiviteetit
Surf Center
Kalajoentie 21
85100 KALAJOKI

SaniFani
Jukupolku 3
85100 KALAJOKI
Hiekkasärkät Frisbeegolf
tuomipakkaintie 19
85100 KALAJOKI

Sea Kalajoki
Hiekkasärkät
85100 KALAJOKI
Seikkailupuisto Pakka
Tuomipakkaintie 19
KALAJOKI
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Etsitpä mökkiä, leirintäaluetta tai huonetta, Tapion Tuvalta
löytyy majoitus monenlaiseen tarpeeseen. Majoitustarjonnastamme löytyy mm. Tapionkeidas-huoneistot, paritalot, tunnelmallinen Pytinki, Wäentupa sekä kesäkäytössä olevat romanttiset aitat. Voimme majoittaa kerralla kesällä n. 150 henkeä ja
talvella n. 100 henkeä. Kaikki majoitustilat sijaitsevat lähellä
päärakennusta. Caravaanareille löytyy kausipaikkoja ympäri
vuoden.

Kapasiteetiltaan Suomen suurin Surf Center sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkillä, jonne sen avasi Rautio Sports keväällä
2011. Surf Center palvelee purjelautailijoita, leijalautailijoita ja
suppaajia alkeiskurssien, välinevuokrauksen, ohjaajakurssien ja
välinetestauksen merkeissä.
SaniFanissa viihtyy koko perhe! Rentoudu lempeissä löylyissä,
kuntoile ohjatuilla vesiliikuntatunneilla, nauti kylpylän lämpimistä poreista tai treenaa uintia kuntouintialtaassa.
Frisbeegolf on todella hauskaa yhteistä tekemistä! Hiekkasärkkien upeat maisemat tekevät siitä vieläkin mukavampaa
– tällaista rataa et muualta löydä. Frisbeegolfratamme on
uudistettu, 18-väyläinen ja kaiken tasoisille pelaajille soveltuva
kokonaisuus.
SeaKalajoki tarjoaa merellisiä retkiä Kalajoen vesillä. Mukanamme pääset meri- ja kalastusretkille Rahjan saaristoon sekä
Maakallan saarelle. Aluksemme DMS Matildan kotisatama
sijaitsee Keskuskarissa, Kalajoen Hiekkasärkillä.
Nähdään meren äärellä!
Seikkailupuisto Pakka on täynnä Suomen suurimpia, pisimpiä
ja hurjimpia elämyksiä. Seikkailupuisto Pakka laajenee keväällä 2020 Laajennuksen jälkeen Seikkailupuisto Pakka on tiettävästi Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin seikkailupuisto.

Kalajoki – Kuopio									

Kuopio

284 km – 3 h 40 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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