Retkiopas
Rentoutujan länsirannikon kierros

Rentoutujan Länsirannikonkierroksella pääsee tutustumaan Suomen vanhimpiin yleissaunoihin ja rentotutumaan kylpylöiden ääressä. Reitiltä löytyy myös makuelämyksiä Tampereen mustasta makkarasta A la Carte
ravintoloihin.

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

Google Maps -reitti

Kuopio – Tampere									

Tampere

295 km – 3 h 45 min

Tampere on julistanut itsensä julkisen saunomisen
pääkaupungiksi. Siksipä ei ole yllätys, että täältä
löytyy saunoja moneen lähtöön. Täältä löytyy myös
Tampereen oma kulttuuriruoka mustamakkara,
jota pääsee nauttimaan Tammelantorilla.

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
Eden
Paratiisikatu 2
NOKIA
Restaurant Näsinneula
Laiturikatu 1
33230 TAMPERE
Konttori
Verkatehtaankatu 5
33100 TAMPERE
Rajaportin sauna
Pispalan valtatie 9
33250 TAMPERE
Tammelantori
Tammelantori
33100 TAMPERE
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Valoisalla, 1500 m2 kylpyläosastolla on vesiliukumäkiä niin
hurjille kuin pienemmillekin vesipedoille, aaltoallas, porealtaita, paljon erilaisia hierovia pisteitä sekä ulkoallas.
A la Carte sekä lounas henkeäsalpaavan näkymän tarjoavassa näsinneulassa.

Olutravintola Konttori sijaitsee kauniissa jugend-talossa ihan
Tampereen ydinkeskustassa Verkatehtaankadulla. Konttorilla
on jatkuvasti tarjolla 21 erilaista hanaolutta, joista 11 vaihtuu
ripeään tahtiin.
Pispalan saunayhdistys toivottaa kaikki hyvien löylyjen ystävät
saunomaan ja viihtymään Rajaportille.

Tammelantorilla on Tampereen toreista kaikkein monipuolisin
tavaravalikoima. Lisäksi Tampereen kuuluisaa Tapolan mustamakkaraa saa Tammelantorilta kuumana joka toripäivä.

Tampere – Turku				

Turku

			

		

164 km – 2 h 10 min

Suomen yhdestä suurimmista kaupungeista, Turusta löytyy erilaisia rentoutumispalveluita sekä ruokailupaikkoja kaikille! Päästä irti arjesta saunassa,
hemmotteluhoidoissa sekä muissa kylpyläpalveluissa, jonka jälkeen siirry nauttimaan lukuisista
hyvistä ravintoloista eri puolella kaupunkia!

Majoitus
Ruissalo Camping
Saaronniemi
20100 TURKU

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

Aktiviteetit
Herrankukkaro
Linnankatu 40
20100 TURKU

Forum Sauna
Kurjenmäenkatu 17
20720 TURKU

Naantalin kylpylä
Matkailijantie 2
21100 NAANTALI

Herrankukkaron kalastajakylä on myös savusaunaparatiisi.
Herrankukkarosta löytyvät mm. maailman suurin maasavusauna, sekä tiettävästi myös maailman pienin savusauna! Neljä
erilaista savusaunaa edustavat laajuudessaan koko suomalaisen keksinnön vuosituhantisia perinteitä.
Hoitosauna- ja hemmotteluhoitomme tukevat terveyttäsi kaikilla tasoilla. Ne ovat osa naisen ja miehen arkipäivää, hyvinvointia ja jaksamista.
Sujahda kylpytakkiin, tassuttele altaille ja nauti kylpyläelämästä. Naantalin Kylpylän tunnelmallinen allasosasto, saunojen rentouttavat löylyt ja hemmottelevat hoidot irrottavat
sinut arjesta lempeästi mutta tehokkaasti.

Kristiinankatu 9
20100 TURKU

Ainutlaatuinen, täyteläinen ja mehevä – georgialaisen keittiön
antimet ovat ilotulitusta kaikille aisteille. Ruoallemme ominaista on lihan ja kasvisten sopuisa elo. Lihaisa annos yhdistettynä raikkaisiin kasviksiin sulattaa sydämet.

Smör

Skandinaavinen A la Carte- ravintola aurajoen rannalla.

Rioni

Läntinen rantakatu 3
20100 TURKU
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Turku – Kristiinankaupunki				

Kristiinankaupunki

		

		

237 km – 3 h

Kristiinankaupunki on sympaattinen pieni kaupunki. Kävele kaupunkin katuja pitkin silitellen
kissoja ja ihaillen kaunista katukuvaa. Hengitä
syvään suolaista meri-ilmaa ja anna mielen
levätä katsellen meren loputontat horisonttia.

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
Jungman
Merikatu 8
KRISTIINANKAUPUNKI

Sinun Hetkesi

Jungmanin ainutlaatuiset puitteet ja upeat näkymät meren
äärellä on pakko kokea! Tervetuloa!

Laajasti erilaisia hierontoja ja hoitojat

Laaksosentie 68
64440 METSÄLÄ

Crazy Cat
Kauppatori 1
KRISTIINANKAUPUNKI
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Crazy Cat aloitti toimintansa 1993 ja toimi silloin pubina sekä
pizzeriana. 1996 muutimme Corner-taloon ja ravintolasta tuli
lounas-, alacarte- ja
pizza-ravintola. Kurt kouluttautui vuonna 2005 sommelieriksi
ja meillä on laaja osaaminen viineistä. 2015 muutimme alatorille missä lounas-, alacarte- ja pizza-tarjoilu jatkuu. Tervetuloa!

Kristiinankaupunki – Vaasa					

Vaasa

		

101 km – 1 h 18 min

Tervetuloa rentoutujan paratiisiin eli Vaasaan!
Täällä pääset maistelemaan kesäisiä makuja
Strampenin terassilla tai sitten voit lähteä
saaristoristeilylle nauttimaan Merenkurkun
nähtävyyksistä!

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
Strampen
Rantakatu 6
65100 VAASA

Inre Hamnen terrace
65100 VAASA
Vaasan Kauppahalli
Vaasanpuistikko 18
VAASA
Berny’s Saaristoristeily

Hyvä ruoka ja kaunis ympäristö ovat asioita, joista Strampen
tunnetaan. Näiden lisäksi esittelemme nyt ylpeänä uutuutemme, Bar Strampenin. Täällä voit nauttia aperitiivin ennen ruokailua, pistäytyä after workille kollegoidesi kanssa tai tapaa
ystäväsi viinilasin äärellä.
Vaasan rennoimmalla viihdeterassilla on luvassa tunnelmallisia livekeikkoja ja erilaista ohjelmaa läpi kesän. Tutustu ohjelmaamme ja tule viihtymään kanssamme!
Vaasan Kauppahalli tarjoaa ainutlaatuisen miljöön ostosten
tekemiseen. Meillä yhdistyvät perinteet nykyaikaisiin palveluihin ja mielenkiintoisiin uutuuksiin.
Koe merenkurkun saaristo risteilyalus M/S Corinalla

Raippaluodontie 2
65800 RAIPPALUOTO
Vaasa Day Spa
Raastuvankatu 7
65100 VAASA
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Vaasa Day Spa haluaa tarjota asiakkailleen rauhallisia hemmotteluhetkiä arkeen ja juhlaan. Toivotamme Sinut lämpimästi
tervetulleeksi tutustumaan kauneuden ja hyvänolon palvelutarjontaamme.

Vaasa – Pietarsaari					

Pietarsaari

		

98 km – 1 h 20 min

Pietarsaaresta löytyy monia kohteita rentoutuspalvelujen perässä matkaavalle
asiakkaalle. Tarjontaan kuuluu niin kauneushoitoja kuten myös useita laadukkaita
ravintoloita.

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
Kauneushoitola Calla
Kauppiaankatu 18
68600 PIETARSAARI
Skorpan bageri&cafe
Loveret 14
68600 PIETARSAARI
Aesthete skin&beauty
Isokatu 15
68600 PIETARSAARI
Pavis

Tarjoamme sinulle tarkkaa ja toimivaa ihonhoitoa, yksilöllisen
elämyksen, ihanan hemmottelun, arjen helpotuksen sekä taiteellisen näkemyksen. Saat ohjausta kauniin ihon saavuttamiseksi ja ennen kaikkea kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Olemme korttelileipomo Skatassa Pietarsaaressa eli ns. ”matalan kynnyksen” kahvila. Täällä voit nauttia kupilliesen kahvia,
syödä kanelipullaa tai ostaa leipää mukaasi kotiin. Vuodesta
2015 olemme myös valmistaneet jäätelöä.
Laajasti erilaisia kauneudenhoitopalveluita hieronnasta ja
ihonhoidosta valokuvaukseen.

Erittäin kaunis ravintola satamassa rannan tuntumassa.

Paviksentiet 2
68600 PIETARSAARI
Hoitola meritähti
Herrholminkatu 4
68600 PIETARSAARI
Steakhouse Ludwig
Kanavapuistikko 13
68600 PIETARSAARI
6

Hoitola Maijan Meritähdessä on monipuolinen tarjonta erilaisia hoitoja. Jokaiselle löytyy jotakin

Wine and Dine! Fokuksemme on laadukkaassa ruoassa ja
maistuvissa viineissä, jotka voit nauttia kotoisessa ilmapiirissä.

Pietarsaari – Kalajoki								105km – 1h 30 min

Kalajoki

Kalajoen ympäristöstä löytyy useita rentoutumiskohteita, joista monet ovat vieläpä
ikonisten rantojen läheisyydessä!

Majoitus
Tapion Tupa
Matkailutie 3
85100 KALAJOKI

Aktiviteetit
Safaritalon saunat
Merisärkäntie 10
85100 KALAJOKI
Ateljé Anne
Jukupolku 3
85100 KALAJOKI
Day Spa Sun
Jukupolku 3
85100 KALAJOKI
Joogahuone KalaYoga
Plassintie 39
KALAJOKI
SaniFani
Jukupolku 3
85100 KALAJOKI

7

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.

Safaritalon vuonna 2006 valmistuneessa tunnelmallisessa saunassa on tilaa isommallekin porukalle. Lauteille mahtuu jopa
15 henkilöä kerralla. Löylyjen välillä voi pulahtaa Saunansydämen TigerRiver Caspian -ulkoporealtaaseen.
Tervetuloa meille parturi-kampaamo Ateljé Anneen, rentoon ja
viihtyisään ilmapiiriin! Tarjoamme asiakkaille uusimman muodin ja palvelumme on joustavaa!

Day Spa Sun on elämys, joka kannattaa kokea – kiireettä,
kaikessa rauhassa, kaikilla aisteilla. Tehokas hieronta, rentouttava aromahieronta tai ylellinen kasvohoito. Löydät Day Spa
Sunista kymmeniä tapoja hoitaa ja hemmotella.
Monipuolisesti erilaisia joogatapahtumia niin sisällä kuin ulkonat

SaniFanissa viihtyy koko perhe! Rentoudu lempeissä löylyissä,
kuntoile ohjatuilla vesiliikuntatunneilla, nauti kylpylän lämpimistä poreista tai treenaa uintia kuntouintialtaassa.

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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