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PUNKAHARJUN
SAUVAKÄVELYPUISTO
Historiaa, kul�uuria ja upeita maisemia
ympäristöystävällises� liikkuen

Punkaharjun kesän kauneimmat piirteet löydät sauvakävellen ja
sitä varten olemme suunnitelleet joukon rei�ehdotuksia erilaisiin
maastoihin. Kaikki rei�t on helpos� saavute�avissa alueen matkailukohteista ja myös kävelysauvoja löytyy vuokralle useimmista kohteista.

1. Harjurei�

3. Kuikonniemen sotahistoria-alue

5. Hei, me bongataan puita!

7. Tynkkylän Lomaniemen lähirei�

– sauvakävelyrei�en maisema-aatelia

– Salpalinjan linnoitus ja uimaranta

Pituus: 3,2 km
Vaikeusaste: helpohko, sopii hyvin rytmikkääseen
sauvakävelyyn
Kesällä 2013 kunnoste�u ja uusin opastemerkinnöin
varuste�u Harjurei� yhdistää Tuunaansaaren matkailualueen, Val�onhotellin ja Kruunupuiston alueen.
Kruunupuiston puoleisesta päästä kävelyä voi jatkaa
Vaahersalon saaren maaseutumatkailukohteisiin
Hepoka�in ja Mannilaan tai suunnata Mustaniemen-Kuikonniemen alueelle, jossa käyn�kohteena
on Salpalinjan linnoitusalue. Val�ohotellin kohdalta
on helppo poiketa Metsämuseo Lustoon. Tällä rei�llä
näet kauneimmat järvi- ja harjumaisemat ja sekä
suuren osan Punkaharjun historiallisista kohteista.
Kruunupuiston piha-alueella voit käydä testaamassa
Suomen ensimmäistä terapiapolkua, jossa liikutaan
paljain jaloin erilaisilla luonnonpinnoilla. Hauska ja
jalkapohjia virey�ävä ohjelma sekä aikaisille e�ä
lapsille.

Pituus: Kruunupuistosta alueelle edestakaisin 4,2 km,
Linnoitusalueen polku n. 1,2 km
Vaikeusaste: helppo, sopii pääosin hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Kuikonniemen alueelle jatketaan Kruunupuistosta 2,1
km matka kaunista harju�etä, josta avautuu näköala
sekä Saimaan Pihlajavedelle e�ä �en vasemmalla
puolella siintävälle Puruvedelle. Salpalinja on osa
yli 1200 km pitkää linnoitusketjua, joka rakenne�in
Suomen itärajalle 1940-41 ja 1944. Salpalinjan pysäköin�paikalla harju�en pohjoispuolella on opastaulu,
jossa on alueen kar�a ja �etoa Salpalinjan historiasta.
Linnoitusalueella on en�söity korsu ja juoksuhautoja.
Pysäköin�paikalla on kioski ja vieressä on myös hyvä
hiekkapohjainen uimaranta. Alueella on myös muita
polkuja, joissa ei ole opasteita.

– Puulajipuiston lajikirjoa ja sauvat tauolle
Karjalankalliolla

– satumetsän siimeksessä, norpan ko�maisemissa.

Pituus: 3,2 km-3,5 km
Vaikeusaste: helppo, sopii eri�äin hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Rei�lle lähdetään valta�e 14 lähellä sijaitsevalta
Puulajipuiston pysäköin�paikalta, jossa on myös
kahvio. He� rei�n lähtöpaikan lähistöllä mahdollisuus
tutusta kymmeniin eri puulajeihin puiston Arboretumissa, jonka polut kanna�aa aluksi kierrellä. Puut on
nime�y pienillä tauluilla ja lisä�etoa on saatavissa
Puulajipuiston esi�eestä.
Merki�yjä rei�vaihtoehtoja on kaksi: voit seurata
joko Puulajirei� tai Montellin rei� opasteita. Rei�t
kulkevat pitkin hiekkapintaisia pikkuteitä ja niiden
varrella voit tutustua nimikyltein varuste�uihin
puulajeihin. Puulajipuiston itälaidalla on upea Karjalankallion näköalapaikka, jossa on hyvin varuste�u
laavu. Yhteys Karjalakalliolle on merki�y kar�aan
molemmilta reiteiltä, mu�a ei erikseen maastoon.

Pituus: 2,6 km
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin leppoisaan sauvakävelyyn
Tasokkaaseen lomahuvilamajoitukseen ja pitopalveluun erikoistunut Tynkkylän Lomaniemi sijaitsee
Saimaan Pihlajaveden rannalla 24 km Punkaharjun
keskustasta etelään.
Lomaniemen pihasta lähtevä sauvakävelyrei� seurailee luontopolun uraa melko helpos� liiku�avassa
metsämaastossa. Tiheästä satumetsäkuusikosta
tullaan Saimaan rannalle, jossa on parikin hyvää
paikka tähystellä saaristomaisemia ja jos onnea on,
niin Saimaan norppakin voi näy�äytyä. Lomaniemen
lähivesillä sanotaan olevan parhaat norppavedet ja
moni lomailija onkin Saimaan norpan bongannut.

2. Maaseutumatkailun idylliä

4. Saunalenkki Tuunaansaaren
ympäri

6. Kokonharjun aarnimetsärei�

8. Matkailu�la Naaranlahden
lähirei�

– Hepoka�n perinnemaisemassa ja
Mannilan järvimaisemassa
Pituus (Kruunupuistosta): edestakaisin 6,2 km
Sopivuus sauvakävelyyn:
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn, liikenteestä pientä häiriötä
Kruunupuistosta on 2,8 km matka viehä�ävään erityises� lapsiperheiden suosiossa olevaan Hepoka�in.
Sen idyllinen pihapiiri ko�elämineen ja viihtyisä
maalaiskahvila ovat leppoisa kohde myös aikuisille.
Kävelyrei� kulkee pitkin maan�etä, joka on suurelta
osin sorapäällysteinen. Muutaman sadan metrin
päässä Hepoka�sta sijaitsee Maa�lamatkailu Mannilan Rantaka� hotelli-ravintola ja lomamökkialue
järven rannalla.

– suoraan loma-asunnon ovelta
Pituus: 3 km
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Tuunaansaaren majoituspaikoista pääset käteväs�
spor�selle lenkille saunan lämpiämistä odotellessa.
Rei�n alkuosa kulkee laajentuvan matkailualueen
eteläisiä rantoja sivuten alkuun pientä hiekka�etä ja
jatkuu si�en läpi alueen kiinteän asutuksen saaren
pohjoispuolelle. Loppumatkalla liikutaan idyllisessä
kul�uurimaisemassa Johanna Oraksen taidekartanon
pihapiirissä. Taidekartanon näy�elyihin ja taitelijan
ateljeeseen kanna�aa tutustua ajan kanssa vaikka
seuraavana päivänä.
Rei� on merki�y kylteillä valaisinpylväisiin ja risteyksissä tarvi�aessa suuntaviitoilla.

– lumoava aarnimetsä vain parin sadan
metrin päässä palveluista
Pituus: 2,5 km
Vaikeusaste: paikoitellen huoma�avia korkeuseroja
Kokonharjun aarnimetsärei�n lähtöpiste on valta�e
14 vieressä sijaitsevalla Puulajipuiston pysäköin�alueella. Samasta pisteestä lähtevät myös Puulajipuiston
rei�t.
Kokonharju ei ole kapeiden polkujen ja paikoitellen
suhteellisen jyrkkien laskeutumisten takia kaikilta
osin ihanteellinen maasto rytmikkääseen sauvakävelyyn, mu�a sauvat helpo�avat liikkumista. Aarnimetsän upea jylhien puiden maisema on joka tapauksessa sellainen, jota ei kannata jä�ää näkemä�ä.
Sauvakävelyrei�ä ei ole merki�y erityisin tunnuksin,
vaan rei�llä seurataan puihin maala�uja retkeilypolun merkkejä.

– mars metsään!
Pituus: 6,6 km
Vaikeusaste: suhteellisen helppo, rei�n pituus edellyttää normaalia fyysistä kuntoa
Matkailu�la Naaranlah� sijaitsee 16 km Punkaharjun
keskustasta itään kirkkaan ja puhdasve�sen Puruveden rannalla. Naaranlah� tarjoaa majoitusta lomaasunnoissa ja huoneissa aidossa toimivan maa�lan
miljöössä.
Naaranlahden pihasta lähtevä sauvakävelyrei�
kulkee pääosin hiekkapintaisia metsäautoteitä välillä
harjumaastossa, välillä suon yli�ävällä kannaksella
ja osin avarien peltoaukeiden läpi. Runsas erilaisissa
maastoissa elävä linnusto on tämän rei�n mauste
ja elämyksen voi kruunata vaikka komea ukkometso
ruokailemassa metsäauto�en reunalla.
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PUNKAHARJUN
SAUVAKÄVELYPUISTO
Historiaa, kul�uuria ja upeita maisemia
ympäristöystävällises� liikkuen

Punkaharjun kesän kauneimmat piirteet löydät sauvakävellen ja
sitä varten olemme suunnitelleet joukon rei�ehdotuksia erilaisiin
maastoihin. Kaikki rei�t on helpos� saavute�avissa alueen matkailukohteista ja myös kävelysauvoja löytyy vuokralle useimmista kohteista.
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5. Hei, me bongataan puita!

7. Tynkkylän Lomaniemen lähirei�

– sauvakävelyrei�en maisema-aatelia

– Salpalinjan linnoitus ja uimaranta

Pituus: 3,2 km
Vaikeusaste: helpohko, sopii hyvin rytmikkääseen
sauvakävelyyn
Kesällä 2013 kunnoste�u ja uusin opastemerkinnöin
varuste�u Harjurei� yhdistää Tuunaansaaren matkailualueen, Val�onhotellin ja Kruunupuiston alueen.
Kruunupuiston puoleisesta päästä kävelyä voi jatkaa
Vaahersalon saaren maaseutumatkailukohteisiin
Hepoka�in ja Mannilaan tai suunnata Mustaniemen-Kuikonniemen alueelle, jossa käyn�kohteena
on Salpalinjan linnoitusalue. Val�ohotellin kohdalta
on helppo poiketa Metsämuseo Lustoon. Tällä rei�llä
näet kauneimmat järvi- ja harjumaisemat ja sekä
suuren osan Punkaharjun historiallisista kohteista.
Kruunupuiston piha-alueella voit käydä testaamassa
Suomen ensimmäistä terapiapolkua, jossa liikutaan
paljain jaloin erilaisilla luonnonpinnoilla. Hauska ja
jalkapohjia virey�ävä ohjelma sekä aikaisille e�ä
lapsille.

Pituus: Kruunupuistosta alueelle edestakaisin 4,2 km,
Linnoitusalueen polku n. 1,2 km
Vaikeusaste: helppo, sopii pääosin hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Kuikonniemen alueelle jatketaan Kruunupuistosta 2,1
km matka kaunista harju�etä, josta avautuu näköala
sekä Saimaan Pihlajavedelle e�ä �en vasemmalla
puolella siintävälle Puruvedelle. Salpalinja on osa
yli 1200 km pitkää linnoitusketjua, joka rakenne�in
Suomen itärajalle 1940-41 ja 1944. Salpalinjan pysäköin�paikalla harju�en pohjoispuolella on opastaulu,
jossa on alueen kar�a ja �etoa Salpalinjan historiasta.
Linnoitusalueella on en�söity korsu ja juoksuhautoja.
Pysäköin�paikalla on kioski ja vieressä on myös hyvä
hiekkapohjainen uimaranta. Alueella on myös muita
polkuja, joissa ei ole opasteita.

– Puulajipuiston lajikirjoa ja sauvat tauolle
Karjalankalliolla

– satumetsän siimeksessä, norpan ko�maisemissa.

Pituus: 3,2 km-3,5 km
Vaikeusaste: helppo, sopii eri�äin hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Rei�lle lähdetään valta�e 14 lähellä sijaitsevalta
Puulajipuiston pysäköin�paikalta, jossa on myös
kahvio. He� rei�n lähtöpaikan lähistöllä mahdollisuus
tutusta kymmeniin eri puulajeihin puiston Arboretumissa, jonka polut kanna�aa aluksi kierrellä. Puut on
nime�y pienillä tauluilla ja lisä�etoa on saatavissa
Puulajipuiston esi�eestä.
Merki�yjä rei�vaihtoehtoja on kaksi: voit seurata
joko Puulajirei� tai Montellin rei� opasteita. Rei�t
kulkevat pitkin hiekkapintaisia pikkuteitä ja niiden
varrella voit tutustua nimikyltein varuste�uihin
puulajeihin. Puulajipuiston itälaidalla on upea Karjalankallion näköalapaikka, jossa on hyvin varuste�u
laavu. Yhteys Karjalakalliolle on merki�y kar�aan
molemmilta reiteiltä, mu�a ei erikseen maastoon.

Pituus: 2,6 km
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin leppoisaan sauvakävelyyn
Tasokkaaseen lomahuvilamajoitukseen ja pitopalveluun erikoistunut Tynkkylän Lomaniemi sijaitsee
Saimaan Pihlajaveden rannalla 24 km Punkaharjun
keskustasta etelään.
Lomaniemen pihasta lähtevä sauvakävelyrei� seurailee luontopolun uraa melko helpos� liiku�avassa
metsämaastossa. Tiheästä satumetsäkuusikosta
tullaan Saimaan rannalle, jossa on parikin hyvää
paikka tähystellä saaristomaisemia ja jos onnea on,
niin Saimaan norppakin voi näy�äytyä. Lomaniemen
lähivesillä sanotaan olevan parhaat norppavedet ja
moni lomailija onkin Saimaan norpan bongannut.

2. Maaseutumatkailun idylliä

4. Saunalenkki Tuunaansaaren
ympäri

6. Kokonharjun aarnimetsärei�

8. Matkailu�la Naaranlahden
lähirei�

– Hepoka�n perinnemaisemassa ja
Mannilan järvimaisemassa
Pituus (Kruunupuistosta): edestakaisin 6,2 km
Sopivuus sauvakävelyyn:
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn, liikenteestä pientä häiriötä
Kruunupuistosta on 2,8 km matka viehä�ävään erityises� lapsiperheiden suosiossa olevaan Hepoka�in.
Sen idyllinen pihapiiri ko�elämineen ja viihtyisä
maalaiskahvila ovat leppoisa kohde myös aikuisille.
Kävelyrei� kulkee pitkin maan�etä, joka on suurelta
osin sorapäällysteinen. Muutaman sadan metrin
päässä Hepoka�sta sijaitsee Maa�lamatkailu Mannilan Rantaka� hotelli-ravintola ja lomamökkialue
järven rannalla.

– suoraan loma-asunnon ovelta
Pituus: 3 km
Vaikeusaste: helppo, sopii hyvin rytmikkääseen sauvakävelyyn
Tuunaansaaren majoituspaikoista pääset käteväs�
spor�selle lenkille saunan lämpiämistä odotellessa.
Rei�n alkuosa kulkee laajentuvan matkailualueen
eteläisiä rantoja sivuten alkuun pientä hiekka�etä ja
jatkuu si�en läpi alueen kiinteän asutuksen saaren
pohjoispuolelle. Loppumatkalla liikutaan idyllisessä
kul�uurimaisemassa Johanna Oraksen taidekartanon
pihapiirissä. Taidekartanon näy�elyihin ja taitelijan
ateljeeseen kanna�aa tutustua ajan kanssa vaikka
seuraavana päivänä.
Rei� on merki�y kylteillä valaisinpylväisiin ja risteyksissä tarvi�aessa suuntaviitoilla.

– lumoava aarnimetsä vain parin sadan
metrin päässä palveluista
Pituus: 2,5 km
Vaikeusaste: paikoitellen huoma�avia korkeuseroja
Kokonharjun aarnimetsärei�n lähtöpiste on valta�e
14 vieressä sijaitsevalla Puulajipuiston pysäköin�alueella. Samasta pisteestä lähtevät myös Puulajipuiston
rei�t.
Kokonharju ei ole kapeiden polkujen ja paikoitellen
suhteellisen jyrkkien laskeutumisten takia kaikilta
osin ihanteellinen maasto rytmikkääseen sauvakävelyyn, mu�a sauvat helpo�avat liikkumista. Aarnimetsän upea jylhien puiden maisema on joka tapauksessa sellainen, jota ei kannata jä�ää näkemä�ä.
Sauvakävelyrei�ä ei ole merki�y erityisin tunnuksin,
vaan rei�llä seurataan puihin maala�uja retkeilypolun merkkejä.

– mars metsään!
Pituus: 6,6 km
Vaikeusaste: suhteellisen helppo, rei�n pituus edellyttää normaalia fyysistä kuntoa
Matkailu�la Naaranlah� sijaitsee 16 km Punkaharjun
keskustasta itään kirkkaan ja puhdasve�sen Puruveden rannalla. Naaranlah� tarjoaa majoitusta lomaasunnoissa ja huoneissa aidossa toimivan maa�lan
miljöössä.
Naaranlahden pihasta lähtevä sauvakävelyrei�
kulkee pääosin hiekkapintaisia metsäautoteitä välillä
harjumaastossa, välillä suon yli�ävällä kannaksella
ja osin avarien peltoaukeiden läpi. Runsas erilaisissa
maastoissa elävä linnusto on tämän rei�n mauste
ja elämyksen voi kruunata vaikka komea ukkometso
ruokailemassa metsäauto�en reunalla.

Melontaa
Punkaharjun
turvallisilla
lähireiteillä

Pyöräretket

Polkupyörä on kätevä väline tutustua Punkaharjun maisemiin ja nähtävyyskohteisiin. Annamme
tässä vinkit kahdesta päärei�stä, joihin molempiin sisältyy kymmeniä erilaisia elämyksiä ja
monia pituusvariaa�oita.

Harjurei�

Vesistöjen pirstoma Punkaharju on ihanteellinen
melontakohde. Voit kierrellä saaria, tutkia suojaisia lahdenpohjia ja ihastella harjualue�a vesiltä
käsin. Rei�t kiertelevät sekä Saimaan Pihlajavedellä e�ä kristallinkirkkaalla Puruvedellä, koko
ajan turvallises� rantojen tuntumassa. Punkaharjun itäosassa sijaitsevasta Naaranlahdesta voi
meloa Puruveden ykköskohteeseen Petrisaareen
ja eteläosassa sijaitsevasta Tynkkylän Lomaniemestä historialliseen Kongonsaareen. Kanoo�eja
voit vuokrata Harjun Por�n ja Saimaan Safarien
vuokraamoista, jotka myös opastavat aloi�elijoita kanoo�en käsi�elyssä. Myös monilla majoitusyrityksillä on kanoo�eja tarjolla. Takakannen
yrityskuvauksista löydät tarkempia �etoja.

Tuunaansaaren ympäri

Pituus: n. 8 km
Tuunaansaaren kiertävälle melontarei�lle pääset
helpos� joko Matkailukeskus Harjun Por�n laiturista
tai samalla alueella sijaitsevasta Punkaharjun Lomakeskuksen laiturista.
Aluksi rei� kiertää Tuunaansaaren eteläkärjen ja
suuntautuu sen jälkeen pienen selkäveden yli koh�
Haataansaarta, joka kierretään vasemmalta puolelta.
Haataansaaren rannassa on nuo�opaikka, jossa voi
pitää tauon ja paistaa vaikka makkarat.
Haataansaaren jälkeen lähestytään rei�n puoliväliä
ja pienen kylä�en ali�avaa vanhaa kivisiltaa sekä valta�e 14 ali�avaa suurempaa siltaa. Siltojen ali johtaa
kapeahko väylä, joka yhdistää Saimaan Pihlajaveden
ja kirkkaan Puruveden. Siltojen jälkeen väylä on muutaman sadan metrin matkalla ruohikkoinen, mu�a
kanoo�lla siitä pääsee hyvin läpi. Rannan tuntumaa
seuraten matka jatkuu koh� Tuunaansalmea ja rei�n
lähtöpiste�ä.

– kauneimmat maisemat, kul�uuria,
historiaa, elämyksiä lapsille

Laukansaaren ympäri

Pituus: n. 16 km
Laukansaaren rei�llä melotaan alkumatka Saimaan
Pihlajavedellä ja loppuosa veden kirkkaudestaan
tunnetulla Puruvedellä.
Tuunaansaaren matkailualueelta lähdetään salmen yli
koh� etelää ja seurataan Lammasharjun ja Takaharjun rantoja koh� Kruunupuiston maisemia. Kahviosta
voi pistäytyä ostamassa vaikkapa jäätelöt ja ihastella
historiallisen hotellialueen kaunista ympäristöä.
Matka jatkuu koh� harjualueen kapeinta kohtaa ja
harju�en ali melotaan viehä�ävän kivisillan kau�a
Saimaan Pihlajavedeltä Puruvedelle. Harju�en
rantoja seuraten jatketaan matkaa Kuikonniemen
sotahistorialueelle. Rannan pysäköin�alueella on
myös kioski, josta on lyhyt kävelymatka Salpalinjan
linnoitusvarustuksille.
Kuikonniemestä suunnataan itään valta�e 14
yli�ävän sillan ali koh� Laukansaaren eteläkärjen
luotojen ja karikoiden täpli�ämiä rantoja ja siitä
koh� Karjalankallion taukopaikkaa. Lähesty�äessä
on syytä olla tarkkana, sillä Karjalankallion rannassa
ei ole laituria ja laavu sijaitsee mäen päällä puiden
siimeksessä. Karjalankalliolta matka jatkuu Laukansaaren pohjoiskärkeä kiertäen koh� Tuunaansalmea
ja rei�n lähtöalue�a.

Harjun tuntumassa
Pituus: yhteen suuntaan n.6 km
Tämän rei�n alkuosan kuvaus seuraa Laukansaari
rei�n kuvausta kivisillalle saakka. Rei�n koko matka
pysytään harjualueen tuntumassa. Kivisillan jälkeen
voidaan poiketa Kuikonniemen sotahistorialueella
tai kääntyä sillan jälkeen vasemmalle Laukanlahteen
harjunpuoleista reunaa seuraten. Lahden perällä on
Pususillaksi kutsu�u puusilta, josta johtaa kävelyrei�
Metsämuseo Lustoon. Sillan kupeeseen voi rantautua
ja tehdä kävelyretken Lustoon, jonne on matkaa n.
400 m. Paluumatka Tuunaansaaren suuntaan melotaan samaa rei�ä ja jos haluaa kilometri Kruunupuiston jälkeen vielä tutustua harjujen sylissä sijaitsevaan
idylliseen Valkialampeen, niin kanoo� on helppo
kantaa kapean kannaksen yli ja takaisin.

Tämä rei� yhdistää Tuunaansaaren matkailualueen,
Val�onhotellin ja Kruunupuiston alueen. Kruunupuistosta matkaa voi jatkaa Vaahersalon saaren
maa�lamatkailukohteisiin Hepoka�in ja Mannilaan.
Vaihtoehtoises� kaunista harju�etä pitkin voi jatkaa
myös Kuikonniemen sotahistoria-alueelle.
Rei�n voi ajaa joko harjumaan�etä pitkin tai käy�ää
kesällä 2013 uudiste�ua maastossa kulkevaa kaunista
harjurei�ä, joka on suosi�u erityises� kävelyrei�nä.
Pyöräilijöiden on hyvä talu�aa pyörää pääharjun
alapuolella olevan pengerpolun kapeimmilla kohdilla.
Rei� on merki�y selkein puukyltein. Tuunaansaaresta tulevien pyöräilijöiden on lähesty�äessä
Kruunupuistoa käyte�ävä opasteista poiketen oikealla rannan tuntumassa kulkevaa ranta�etä, koska
opastetulla rei�llä tulee vastaan pitkät portaat.
Etäisyyksiä eri pisteiden välillä on merki�y tämän
esi�een kar�asivulle.

Retki Puulajipuistoon ja
Karjalankallion laavulle

Yksi Punkaharjun suosituimmista retkikohteista on
Puulajipuisto. Puisto sopii erinomaises� pyöräilyyn ja
siellä risteilee paljon pieniä sorapintaisia teitä. Korkeuseroja rei�llä ei juurikaan ole, joten matkanteko
on leppoisaa ja sopii kaikenkuntoisille.
Rei�lle lähdetään aivan valta�e 14 tuntumassa olevalta Puulajipuiston pysäköin�paikalta, jossa on hyvät
suurkar�aopasteet alueesta ja �etoa Punkaharjun
geologiasta ja Saimaan norpasta. Rei�llä voi seurata
Puulajirei� tai Montellin rei� opasteita ja matkan
varrella tulee vastaan runsas lajikirjo pienillä kylteillä
merki�yjä puita.
Eväät kanna�aa o�aa tälle retkelle ehdo�omas�
mukaan sillä alueen itärannalla sijaitsee Karjalankallion näköalapaikka ja hyvin varuste�u laavu, josta
avautuu upea näköala kristallinkirkkaalle Puruvedelle.
Luontoelämystä voi jatkaa paluumatkalla ajamalla
lyhyen matkan harju�etä Metsämuseo Lustoon.
Etäisyyksiä eri pisteiden välillä on merki�y tämän
esi�een kar�asivulle.

Veneretket

Pihlajaveden kauniit norppamaisemat
– Käyn�kohteena Kongon linnoitusaari
Retkikohteena on Pihlajaveden saaristossa sijaitseva
kaunis Kongonsaari ja sen Salpalinja linnoitusalue.
Linnoituskäynnin jälkeen nau�taan suolaista tai
makeaa purtavaa lyhyen ajomatkan päässä olevassa
Tynkkylän Lomaniemen maa�lamatkailukohteessa.
Lisä�etoja Saimaan Safarit toimistosta tai osoi�eesta
www.saimaansafarit.ﬁ

Veneneretki halki Puruveden
– Käy�kohteina Hytermän museosaari ja
maailman suurin puukirkko Kerimäellä
Veneretki suuntautuu Eu-alkuperäsuojan saaneesta
muikusta tunnetulle kirkkaalle Puruvedelle. Kohteina
on Kerimäellä sijaitsevat Hytermän museosaari ja
maailman suurin puukirkko Kerimäen keskustassa.
Kahvit tai lounas nau�taan Hotelli Her�uan kauniissa
rantamaisemissa. Lisä�etoja Saimaan Safarit toimistosta tai osoi�eesta www.saimaansafarit.ﬁ

Naaranlahdesta Puruveden saarille
uimaan, kalaan, saunomaan

Matkailu�la Naaranlah� järjestää �lauksesta retkiä
Puruveden parhaille paikoille. Kohteina esim. upeista
hiekkarannoistaan tunne�u Petrisaari ja päivän voi
uimisen ja kalastuksen ohella kruunata pehmeissä
löylyissä Hangasniemen 100 vuo�aassa Riihisaunassa.
Lisä�etoja www.naaranlah�.com.

– hyvinvoin�a harjuluonnosta!
Kruunupuisto sijaitsee keskellä harjualue�a Saimaan Pihlajaveden rannalla.
Tarjoamme laadukasta hotellimajoitusta, ravintolapalveluita, kylpylä- ja
hyvinvoin�palveluita sekä terveyslomia
ja kuntoutusta ympäri vuoden.
Meiltä voit vuokrata kävelysauvat, polkupyörän tai soutuveneen ja harjualueen sauvakävelyrei�lle pääset suoraan
hotellin ovelta. Kysy myös opaste�uja
retkiämme!
Vinkki! Ulkoiluretken jälkeen voit virkistäytyä allasosastollamme!
Kruunupuisto
Puh. 020 763 9130
myyn�palvelu@kruunupuisto.ﬁ
www.kruunupuisto.ﬁ

Kruunupuisto

Punkaharjun Lomakeskus

– koko perheen monipuolinen lomapaikka
Punkaharjun Lomakeskus on ympärivuo�nen lomapaikka Saimaan rannalla.
Melonta-, pyöräily- ja sauvakävelyreiteille pääset vaiva�omas� ja kul�uurikohteet ovat pienen kävelymatkan päässä.
Majoi�ua voit tasokkaassa luh�talossa,
viihtyisissä lomahuviloissa tai leirintäalueella. Ravintola Paviljongista avautuu
upea näköala siniselle Saimaalle ja vesija touhupuisto Kesämaa on lapsiperheiden vauhdikas viihdepaikka.
Vinkki: Varaa Kesämaa päivän pää�eeksi
koko perheen ruokahetki ravintola Paviljongin herkkujen ääressä!
Punkaharjun Lomakeskus
Puh. 029 007 4050
info@punkaharjunlomakeskus.ﬁ
www.punkaharjunlomakeskus.ﬁ

Mannilan Rantaka�

– luontolomalle ratsastaen tai kirkkoveneellä.
Mannilan Rantaka� sijaitsee Vaahersalon saaressa lyhyen ajomatkan päässä
Punkaharjun kansallismaisemasta.
Mannilassa voi majoi�ua rantahotellissa, huoneistoissa, lomamökeissä,
hostellissa, caravan tai tel�a- alueella.
Mannilassa on vierasvenelaituri, rantasaunoja, veneitä, ravintola A-oikeuksin
ja ratsastustalli. Ratsastuksen ystävät
voivat osallistua opetustunneille, maastoratsastusretkille tai ratsastusleireille
ja perheen pienemmille on tarjolla
ponitalutusta.
Vinkki! Rosvopais�-iltoina kanna�aa olla
Mannilan maisemissa!
Mannilalan Rantaka�
Puh. +358 15 644 400
maa�lamatkailu.mannila@co.inet.ﬁ
www.maa�lamatkailumannila.com

Matkailu�la Naaranlah�

-meillä saa myös levätä!
Matkailu�la Naaranlah� sijaitsee 16 km
Punkaharjun keskustasta itään kirkkaan
ja puhdasve�sen Puruveden rannalla.
Naaranlah� tarjoaa viihtyisät puitteet luonnonläheiselle lomalle. Hyvät
kalavedet, laaja venevalikoima ja monet
harrastusmahdollisuudet kutsuvat
vie�ämään ak�ivista vapaa-aikaa tai
yhtä hyvin voit vain lepäillä mökeissä tai
huoneissa ja nau�a rantasaunan löylyistä. Maastoon pääsee myös ratsastaen ja
lapsille rii�ää eläimiä rapsuteltavaksi.
Vinkki! Maastoratsastuksen jälkeen on
mukava uida hevosen kanssa!
Matkailu�la Naaranlah�
Puh. +358 15 473 123
info@naaranlah�.com
www.naaranlah�.com

Punkaharjun matkailuyritykset
palveluksessasi!

Tässä esitellyt Punkaharjun matkailuyritykset ovat yhteistyössä kehi�äneet kesäiset
ak�vitee�t ja toivo�avat Sinut tervetulleeksi Punkaharjulle, viihtymään monipuolisten
palveluiden ja upean luonnon parissa. Yhteistyössä ovat lisäksi olleet luonnonsuojelualueesta vastaava Metsähallitus ja Puulajipuistosta vastaava Metsäntutkimuslaitos.

Matkailukeskus Harjun Por�

B&B majoitus Hepoka�

– kaikki palvelut samasta paikasta
Keskeisellä paikalla sijaitseva Matkailukeskus Harju Por� on todellinen monipalvelupiste: hyvätasoinen mökkimajoitus, A-oikeuksin varuste�u kahvilaravintola, kauppa, vierassatama, välinevuokraamo, jossa mm. kajakkeja, polkupyöriä, kävelysauvoja, moo�oriveneitä,
kalastusvälineitä. Pol�oainejakelu sekä
autoille e�ä veneille.
Harjun Por�sta pääset suoraan sauvakävely-, melonta ja pyöräilyreiteille, Kesämaa ja Johanna Oraksen Taidekartano
ovat myös lyhyen kävelymatkan päässä.
Vinkki! Testaa suosi�u ravintolaburgerimme!
Matkailukeskus Harjun Por�
Puh. +358 44 755 0382
harjunpor�@harjunpor�.ﬁ
www.harjunpor�.ﬁ

– elämän makuista maaseutulomaa
koko perheelle!
Tarjoamme idyllisessä maaseutumiljöössä persoonallista huone- ja ai�amajoitusta ja panostamme erityises� lapsiperheiden viihtyvyyteen. Myös ko�eläinpiha, hauskat leikkipaikat ja maalaiskahvila
ovat samassa pihapiirissä.
Hepoka� sijaitsee reilun viiden minuu�n automatkan päässä harjualueelta
Vaahersalon saaressa. Harjualueelle on
helppo tehdä retkiä pyöräillen ja meiltä
on yhteys myös Punkaharjun sauvakävelypuiston reiteille!
Vinkki! Jokainen asiakkaamme saa
tehdä persoonallisen nimikoidun heinäseipään!
B&B Majoitus Hepoka�
Puh. +358 45 342 9797
info@majoitushepoka�.ﬁ
www.majoitushepoka�.ﬁ

Punkaharjun Val�onhotellin
Gastrokesä 1.6.-24.8.

Harjualueen näy�ävin maamerkki on
vuonna 1845 rakenne�u Punkaharjun
Val�onhotelli ja sen vieressä oleva
Keisarinnan Huvila.
Hotellin ravintolassa tarjotaan ko�maisia
kesäherkkuja, ykkösherkkuna luonnollises� paikalliset järvikalat, Puruveden
muikku ja ahven. Harjurei� kulkee aivan
hotellin tuntumassa ja vesille pääset
helpos� omalta uimarannalta. Lisäksi
alueella on mm. tennis- ja lentopallokentät sekä SUP-lautoja.
Vinkki! Tule vie�ämään roman�nen
kesäyö täysin uusitussa Frederikasvii�ssä tai vuokraa rannasta 40-luvun
nostalginen retromökki!
Punkaharjun Val�onhotelli
Puh. +358 20 752 9100
info@punkaharjunval�onhotelli.ﬁ
www.punkaharjunval�onhotelli.ﬁ

Lusto

Tynkkylän Lomaniemi

– Suomen Metsämuseo
Metsäkul�uurin valtakunnallinen
erikoismuseo Lusto on oiva käyn�kohde
koko perheelle. Luston monipuolisissa näy�elyissä suomalaisten suhde
metsään avautuu kävijälle kiehtovalla ja
ainutlaatuisella tavalla. Lustossa toimii
myös museokauppa Luston Puo�. Näyttelyt ovat avoinna kesä-elokuussa päivittäin klo 10-19 ja touko- ja syyskuussa
päivi�äin klo 10-17. Lustossa toimii
myös Punkaharjun matkailuneuvonta.
Vinkki! Tule testaamaan omia kulje�ajan
taitojasi metsäkonesimulaa�orilla!
Lusto
Puh. +358 15 345 100
lusto@lusto.ﬁ
www.lusto.ﬁ

– Saimaan norpan ko�maisemissa
Tynkkylän lomaniemi sijaitsee 24 km
Punkaharjun keskustasta etelään
Saimaan Pihlajaveden rannalla. Alueelta
avautuu näkymät kauniiseen saaristoon
Saimaan norpan suosimille vesialueille.
Lomaniemessä majoitutaan omarantaisissa tasokkaissa huviloissa, jotka on
sijoite�u väljäs� niemeen. Päärakennuksessa on sunnuntailounaalla tarjolla
suosi�u pitopöytä ja muulloin pientä
purtavaa saa kahviosta. Ryhmille pitopöytä katetaan �lauksesta.
Vinkki! Ota kiikarit matkalle mukaan ja
bongaa Saimaan Norppa!
Tynkkylän Lomaniemi
Jukka Heikkonen
Puh. +358 40 732 6138
tynkkyla@lomaniemi.ﬁ
www.lomaniemi.ﬁ

Aktiivisen lomailijan

Punkaharju

– harjujen keskellä kauniissa järvimaisemissa

Sauvakävelypuiston
8 suositusreittiä

Melontaa turvallisilla vesillä
Saimaalla ja Puruvedellä

Vinkkejä koko perheen
pyöräretkille

Veneretkiä kuljettajan kanssa
Puruvedelle ja Saimaan saaristoon

