LIETVEDEN PYÖRÄILYKIERROS 5 PÄIVÄÄ, 4 YÖTÄ, 60 KM
–SAIMAAN KAUNEIMMISSA MAISEMISSA, SAARISTOKUNTA PUUMALASSA
Sahanlahti Resort / Nestorinranta / Opas Tiina, Pienniemen torppa

Päivä 1.

klo 15.00  Saapuminen Puumalaan, Sahanlahti Resortiin.
Majoittuminen 2 hengen hotellihuoneeseen tai 2-4 hengen villaan.
Saunomista ja uimista Niskalammen rantasaunalla, joka on perinteinen puilla
lämpiävä sauna. Mahdollisuus vastantekoretkeen (sesongin mukaan). Illallinen
sesonginmukaisesta lähiruuasta ravintola Koskivahdissa, josta on ainutlaatuiset
näkymät Saimaalle.
Päivä 2. (32 km polkupyöräilyä)

klo 8-11 Aamiainen Sahanlahdessa. Aamiaisen lomassa kuullaan Sahanlahden
värikäs historia vientisahasta ja 200 asukkaan kylästä matkailukeskukseksi.
Alueella on koski puunuittoränneineen ja museo, joka kuvaa suomalaisten työläisten asutusta vuosikymmenten takaa.
klo 11.00 Sup-lautailua (Stand up paddling). Ohjeet ja opastus annetaan paikan
päällä. Nautitaan liikkumisesta Saimaalla.
klo 13.00 Lähtö Sahanlahden polkupyörillä kohti Puumalan idyllistä keskustaa 7
km (mahd. auto voi jäädä Sahanlahden parkkipaikalle)
Tutustumista Puumalan kirkonkylään (mm. Bunkkeri, lasinpuhallusta Lasiruusussa, kaupat, kahvilat, ravintolat, satama, siltakahvila, risteilyt).
Lounas Puumalan keskustassa tai ravintola Niinipuussa
Saapuminen saaristotietä polkien Niinisaareen, jossa ravintola Niinipuu sijaitsee
(10 km Puumalan keskustasta) ja tutustumista nähtävyyksiin ja palveluihin, kuten viinitila, sepänpaja, museotila, kirpputori. Matkalla on lossi.
Illalla saapuminen Nestorinrantaan (15 km Niinisaaren Niinipuusta). Majoittuminen aittaan tai huoneeseen, saunomista, uimista ja kesäistä grillaamista suomalaiseen tapaan. Mahdollisuus omatoimiseen onkiretkeen. Illan aikana kuullaan
tarinoita saaristolaiselämästä, Nestori Miikkulaisesta ja saimaannorpasta, joista
Juha Vainio laulaa kappaleessa ”Vanhoja poikia viiksekkäitä”. Saimaannorppa
asustaa näissä vesissä.
Päivä 3. (12 km polkupyöräilyä)

klo 10.00 Aamiainen Nestorinrannassa
klo 11.00 Lähtö Rokansaareen katetulla moottoriveneellä, opastettu retki, jossa
tutustutaan Rokansaaren luontoon ja kulttuurihistoriaan sekä syödään retkilounas, kesto ~4 tuntia, haluttaessa voi viettää aikaa myös pitempään. Saaressa
on upea sisävesilaguuni ja hiekkarannat. Pyörät pakataan mukaan.
~ klo 15.00 moottoriveneellä Rokansaaresta Hurissaloon, Saimaan kolmanneksi suurimpaan saareen. Pyöräilyä (2 km) Hurissalon kaupalle. Kaupalla on mahdollisuus kahvitaukoon (kahvila).
Pyöräily Saimaan luontopalvelujen Opas Tiinan luontotilalle Pienniemen torpalle
(noin 10 km kaupalta), matkan varrella on Rakokivet -luonnonnähtävyys, Suomen suurimmat siirtolohkareet.
~klo 18.00 Saapuminen 1800 -luvulla rakennetulle kotoisalle Pienniemelle. Yhteismajoittuminen torppaan ja ruokaisa luomu-iltapala (retkieväät ovat valmiina
torpalla). Saunomista ja avotulilla istumista. Tarinoiden kuulemista saaristolaiselämästä ennen ja nyt. Metsän ja jylhien kalliovuorten tarinoita ja mystiikkaa.

2016 (sivu 1)

LIETVEDEN PYÖRÄILYKIERROS 5 PÄIVÄÄ, 4 YÖTÄ, 60 KM
–SAIMAAN KAUNEIMMISSA MAISEMISSA, SAARISTOKUNTA PUUMALASSA
Sahanlahti Resort / Nestorinranta / Opas Tiina, Pienniemen torppa

Päivä 4. (16 km polkupyöräilyä)

klo 9.00 Yhteinen aamiainen torpalla
klo 10.00 Lähtö opastetulle Taiga-retkelle Haukkovuoren maisemiin, sis. myös
omatoimista melontaa, tarinoita Pienniemen niittykukkien saloista ja viisauksista. Tutustumista lampaisiin, kesto noin 2 tuntia
~klo 12.00 Lounastauko torpalla
klo 14 Lähtö pyöräillen kohti Sahanlahtea (matkan varrella Lietveden kioski ja
Mörkinahon kahvila), matkalla voi lepäillä ja uida Pistohiekan hiekkarannoilla.
Upea Lietveden maisematie kiemurtelee harjanteilla ja vesistö on läsnä.
~klo 17.00 Saapuminen Sahanlahteen. Majoittuminen 2 hengen hotellihuoneeseen tai 2-4 hengen villaan.
Iltaruokailu tunnelmallisessa Rantamakasiini ravintolassa (heinäkuussa keskiviikkoisin nuotiolauluilta ja perjantaisin tanssit).
Päivä 5.

klo 8-11 Aamiainen Sahanlahdessa
klo 12.00 Huoneiden luovutus. Kiitos matkasta!
TIEDOT
Ryhmäkoko: 2-4 henkilöä
Saatavuus: Kesä-elokuu 2016
Palvelukieli: Suomi, englanti
Hinta: alk. 590 € / henkilö
HINTA SISÄLTÄÄ
Majoitukset aamiaisineen
Ohjelman mukaiset illalliset sekä lounaat/
retkieväät.
Polkupyörät ja kypärät sekä kartan
Rokansaaren retken
Kuljetuksen veneellä Hurissaloon
Taiga-retken & kanootit/kajakit
Kahvitauot ja lounas Puumalassa/
Niinipuussa ovat omakustanteisia.
VARAUKSET
Sahanlahti Resort Oy
p. 0407799896, sales@sahanlahtiresort.fi
TAI
Nestorinranta
p. 040 510 6208, info@nestorinranta.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä
www.visitmikkeli.fi
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