
Kesän 2023 viikko-ohjelma 
Tarjoamme ohjelmapalveluja yöpyville asiakkaillemme. Tutustu alla olevaan viikko-ohjelmaamme. 

Maanantai klo 16.00 Lohen heittokalastusta 1–3 h 
Vuokraamme virveleitä ja myymme kalastuslupia Paljakan kalapuistoon, jossa on hyvät 
mahdollisuudet saada lohta, taimenta ja harjusta. Taimen ja harjus ovat kalastuspuistossa 
rahoitettuja, joten ne on palautettava takaisin veteen. Savustamme päivän saaliisi ja 
toimitamme sen sinulle, jotta voit nauttia sen myöhemmin samana päivänä joko 
kesäravintolan terassilla tai Lake Resort -huoneistossasi. Hinta 99 euroa / 2 henkilöä 
sisältää myös oppaamme palvelut. Opastamme teidät Kalastuspuistoon ja oppaamme 
neuvoo tarvittaessa oikeaa kalastustekniikkaa. Tämä paketti on saatavilla samaan hintaan 
myös muina viikonpäivinä. 

Tiistai klo 10.00 Luontoretki näkötornille 2–4 h 
Luontoretki näköalatornille, vaellusmatka ja aika määräytyy valintasi mukaan (2–6 km, 2–
4 tuntia). Retki on omatoimiretki – annamme hyvät kulkuohjeet valitsemaasi reittiin. 
Pakettiin sisältyy myös kuljetus Lake Resortilta reitin alkupisteeseen ja sovitusta 
noutopaikasta takaisin Lake Resortiin. Hinta 60 euroa/2 henkilöä, sisältää myös retkieväät 
kahdelle henkilölle. 

Keskiviikko klo 12.00 Vesijetti retki joella 1h / 2h 
Opastettu vesijetti jokiretki, kokonaisaika kuljetuksineen noin 2 tuntia, ajoaika 1 tunti. Hinta 
225 euroa / 2 henkilöä, sisältää yhden vesijetin vuokrauksen (2 henkilöä / vesijetti), 
kuljetukset jokirantaan ja takaisin Lake Resortiin sekä oppaan. 

Torstai klo 12.00 Metsäreitti vaellus 2h 
Opastettu vaellus helppokulkuisilla lähireiteillä, kesto 2 tuntia. Hinta 69 euroa / 2 henkilöä, 
sisältää retkieväslounaan maatossa sekä opastuksen. Varaa uima-asu mukaan, jos haluat 
kokea uinnin viileässä vedessä, luonnon omassa porealtaassa eli koskessa. 

Perjantai klo 12.00 Fatbike ajelu 3h 
Fatbike -ajelu sekä retkilounas Kesäravintolassa, kesto max 3 tuntia. Hinta 85 euroa / 2 
henkilöä, sisältää molemmille pyörän ja kypärän vuokrauksen, opastuksen Fatbike -pyörän 
käyttöön sekä ohjeistus omatoimisesti ajettavasta reitistä. 

Lauantai 21.00 Rantasauna 
Perinteinen puulämmitteinen rantasaunamme on lämmin lauantai-iltaisin. Uintia ja 
mahdollisuus SUP-lautailuun. Hinta 50 euroa / 2 henkilöä sisältää saunomisen lisäksi 
myös opastusta saunomiseen ja SUP-lautailuun. Ota mukaan oma uima-asu. 

Sunnuntai 2 h välein klo 10 alkaen Mönkijäretki 2 h 
Mönkijäretki, max 28 km, kesto noin 2 tuntia. Hinta 109 euroa / 2 henkilöä sisältää yhden 
mönkijän omatoimivuokrauksen (2 henkilöä / mönkijä), GPS-reitin ja ohjeet sekä 
retkieväspaketin. 

Vuokraamme soutuveneitä ja SUP-lautoja joka päivä. 
Kaikki ohjelmat ennakkovarauksesta, varaathan viimeistään edellisenä päivänä. Pidätämme oikeuden 
muutoksiin kulloisenkin varaustilanteen ja/tai sään/lumitilanteen mukaan. Voit kysyä tarjousta omasta 
safarista myös muille päiville/ajoille.
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