
	

	
	 	

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 13:00  
KESTO: n. 2,5 h 
HINTA: 39,90 €/hlö  
 
Lähde mukaan tunnelmalliselle lumikenkäretkelle 
Porosalmen kärrymetsään eräoppaamme kanssa. Reitti 
on helppoa maastoa ja matkaa kertyy noin 1 km.   
Nuotiopaikalla voidaan opetella nuotion sytytystä 
vaikkapa tuluksilla. Oppaamme on varannut teille 
paikallisia eräherkkuja ja luomuruisleipää, joita 
nautitaan nokipannukahvien kera. 

Lumikenkäretki erätulille 

Retkiluisteluretki kansallispuistoon 

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 13:00  
KESTO: n. 3h 
HINTA: 49,50 €/hlö 
 
Talvipäivässä	pääset	kokeilemaan	useampaa	talvilajia	
kansallispuiston	maisemissa	Kaarnetsaaressa.	Meno	
Kaarnetsaaren	tapahtuu	valitsemallasi	kulkupelillä	-	
retkiluistimilla,	potkurilla,	lumikengillä,	suksilla	tai	
kirkkoreellä.	Päivän	aikana	voit	tutustua	kansallispuiston	
maisemiin	myös	lumikenkäilen	tai	kokeilla	
talvikalastuksen	saloja.	Saaressa	nautitaan	keittoateria.		
Kaarnetsaaren	päärakennuksessa	voit	tutustua	myös	
luontovalokuvanäyttelyyn.	

TALVIAKTIVITEETIT 
15.1.-5.4.2017 

 Talvipäivä Linnansaaren 
kansallispuistossa 

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 13:00  
KESTO: n. 2,5 h 
HINTA: 39,90 €/hlö  
 
Lähde mukaan retkiluisteluretkelle Linnansaaren 
kansallispuistoon ja sen kauniiseen Kaarnetsaareen. 
Luistelemme rauhallisesti talvisen järviluonnon 
hiljaisuudesta nautiskellen. Saaressa keitämme 
nokipannukahvit ja paistamme lettuja nuotiolla tai 
takkatulen lämmössä. Halutessasi voit myös paistella 
tikunnenässä paikallista riistamakkaraa.  
 

Osta safari viimeistään edellisenä päivänä 

verkkokaupastamme tai Järvisydämen 

vastaanotosta, niin varmistat paikkasi retkelle!  

 

- Luontoretket 

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 13:00   
KESTO: n. 2,5 h 
HINTA: 49,50 €/hlö  
 
Kirkkoretkiretki on nykyaikainen versio perinteisestä 
rekiretkestä. Pukeudumme lämpimästi ja kömmimme 
reen kyytiin. Hiljaa ajellen ja kansallispuiston 
maisemista nauttien saavumme perille Kaarnetsaareen. 
Kaarnetsaaressa nautimme nokipannukahvit ja letut 
nuotiolla/takkatulen lämmössä. Retkieväisiin kuuluu 
myös paikallinen riistamakkara. 

Kirkkorekiretki Kaarnetsaareen 



	

	
	
	

 
	

Porokylän puuhamaa lapsille 

LÄHDÖT: joka päivä klo 15:00  
KESTO: n. 1,5 h 
HINTA: 85 €/hlö, 55 €/hlö, kun 2 hlöä/kelkka  
 
Kelkkaretken kohteena on Porosalmen käkkyrämetsät 
upeine maisemineen. Retkellä ajetaan lisäksi järven 
jäällä. Tämä retki soveltuu hyvin myös aloittelijoille. 
 
 

TALVIAKTIVITEETIT 
15.1.-5.4.2017 

 

Porokylän maisemasafari 

AVOINNA: 23.12.-10.1. ja 18.2.-31.3. joka päivä 
klo 10.00 ja 12.00 (säävaraus) 
KESTO: n. 1,5 h 
HINTA: 20 €/lapsi, 15 €/aikuinen  
 
Lasten talvisessa puuhamaassa saa touhuta 
rajattomasti Porokylän lastenaktiviteeteissa. 
Porokylästä löytyy pulkkamäki, napakelkka, lumikenkiä 
ja lasten minimoottorikelkat. Lämpimässä takkatuvassa 
voit ostaa juomia ja ulkotakassa paistaa makkaroita.  
Ohjelmaan voi yhdistää "Poron elämää"-ohjelman 
missä oppaan johdolla pääset syöttämään poroja. 

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 12:00  
KESTO: n. 1,5 h 
HINTA: 30 €/aikuinen, 20 €/lapsi  
 
Porojen	elämää	-retkellä	pääset	tutustumaan	ihaniin	
poroihin	ja	hieman	myös	alueen	historiaan.	Miten	porot	
ovat	saapuneet	Saimaan	rannalle	ja	mikä	onkaan	tarina	
alueen	poronimien	taustalla?	Oppaan	johdolla	pääset	
ruokkimaan	porot,	perinteisesti	jäkälällä.	Retki	
toteutetaan	kävellen	tai	lumikenkäillen.	Retki	sisältää	
kuljetuksen	Porokylään,	josta	ohjelma	alkaa	(matka	noin	
1	km).		

Poron elämää retki 

Poron elämää - moottorikelkkasafari 

LÄHDÖT: joka päivä klo 10:00, 12:00 
KESTO: n. 1,5 h 
HINTA: 85 €/hlö, 55 €/hlö, kun 2 hlöä/kelkka  
 
Porojen elämää safarilla pääset tutustumaan ihaniin 
poroihimme ja hieman myös alueen historiaan. Miten 
porot ovat saapuneet Saimaan rannalle ja mikä onkaan 
tarina alueen poronimien taustalla? Porosalmi ja 
Porokylä eivät turhaan ole saaneet nimeään tältä 
sitkeältä eläimeltä. Oppaan johdolla pääsette myös 
ruokkimaan porot, perinteisesti jäkälällä. 

Osta safari viimeistään edellisenä päivänä 

verkkokaupastamme tai Järvisydämen 

vastaanotosta, niin varmistat paikkasi retkelle!  

 


