
RISTEILYT EKOPAATILLA (sähkökäyttöinen luksusalus)
Norpparetket Saimaalla, kansallispuistoristeilyt (Kolovesi, Linnansaari, Konnevesi, Koli, Saimaa 
Geopark), romanttiset haitariristeilyt jne. Alus kuljetetaan trailerilla asiakkaan valitsemaan kohteeseen 
120km säteellä Varkaudesta (kohteessa tulee olla hyvälaatuinen veneenlaskupaikka ja laituri (väh 
100cm vettä). 
Koko avoveden ajan (touko-lokakuu).Varkaus, Savonlinna, Mikkeli, Leppävirta, Kuopio jne  Max 10 
hlö.  Erilainen risteily, hiljainen sähkömoottori, säältä suojattu alus, sopii vaativaankin makuun.

OPASTETUT MELONTARETKET 
Kansallispuistoissa (Kolovesi, Linnansaari, Konnevesi, Koli, Saimaa Geopark). Norppavesillä myös 
norpparetkiä meloen. Saatavilla kaikkialla tilauksesta; vuokramökin rannasta, kaupungeissa city-
melonnat jne. Erikoisuutena kevätmelonta Osmajoen jokireitillä lintujärvelle huhtikuun lopussa, 
melotaan katsomaan muuttolintujen saapumista. Saatavilla inkkarikanootit 20 hengelle. Sopii myös 
aloittelijoille ja lapsille; oppaan kanssa pääset turvallisesti melomaan.
Luontoruokailut lisäpalveluna kansallispuistoretkillä ja vuokramökillä

KANOOTTIVUOKRAUS & KULJETUKSET
Pitkäaikaisvuokraus 3-30pv. Reittisuunnittelu, kalustonkuljetus, asiakkaan kuljetus. Inkkarikanoot-
teja erikokoisia (2-4hlö). Lyhemmät vuokraukset pienin rajoituksen; esim opastettu retki ja kanootin 
vuokraus tämän jälkeen omatoimimelontaan on mahdollinen. Myös kalastuskajakkien vuokraus.

KAJAKKIKALASTUS
Huikean hauskaa kalastusta yhden hengen kalastuskajakeilla, sopii henkilöille joilla aiempaa kalas-
tuskokemusta ja uimataito.  Jigataan ja heittokalastetaan kuhaa, ahventa ja haukea.  Koko avoveden 
ajan (touko-marras). Sis luvat, varusteet,  lämpimät juomat ja pelastuspuvut kylmien vesien aikana.  
2-4 hlö . 

KALARETKET KOSKELLE & LOHILAMMILLE & PILKILLE
Ohjattua koskikalastusta mm Karvionkoskella, lohenkalastusta alueen lohilammilla, pilkkikalastusta 
jääaikana. Kalastusopas-catering tuo oppaan luoksesi minne vaan, voidaan kalastaa mökin veneellä.
Tarjouspyynnöllä ympäri vuoden, aina pääsee jonnekin kalaan

SEIKKAILUBUSSI RETKET & KIERTOAJELUT
Opastetut kiertoajelut alueen luontokohteisiin ja kulttuurinähtävyyksiin. Pienryhmille max 8hlö 
räätälöity retki; opas noutaa majapaikasta, vie retkelle ja tuo takaisin. Opas tarinoi alueen luonnosta, 
historiasta ja Suomesta. Hintaan sisältyy kaikki oppaan palvelut ja nokipannukahvit. Normiretki kes-
tää 6T ja retkeen voidaan yhdistää mitkä tahansa asiakasta kiinnostavat kohteet ja aktiviteetit. Savossa 
on upeita paikkoja jotka on kaikki ulottuvillasi kielitaitoisen oppaan kanssa;  Astuvansalmen kalli-
omaalaukset, hiidenkirnut, lintujärvet, Tähtitorni, porokylä, Punkaharju, Neitvuori, Lusto metsämu-
seo, kansallispuistot jne
Teemallinen 2,5T bussiretki Varkaudessa on suomalaisille senioreille suunniteltu “Esa Pakarisen jalan-
jäljillä” kiertoajelu

OPASTETUT LUONTORETKET 
Villiyrttiretket ja -kurssit, sieni- ja marjaretket. Päiväretkiä paikallisiin luontokohteisiin, kuljetus järj-
estyy 8hlö. Mahdollisuus järjestää nokipannukahvit ja eräruokailu metsässä pienryhmille

JÄÄKELLUNTA 
Varkauden Pirtinvirrassa, Savonlinnan linnanvirrassa ja avannoissa pelastuspukukellunta 2-8 hlö 
jääaikaan. Arktinen extreme elämys 

MUUTA MIELENKIINTOISTA RYHMILLE...
- Yritysryhmien tyky-ohjelmat ja kisailut
- Survival ohjelma, erätaitoja kuten ensiapu, tulenteko, leirin pystytys jne
- GPS games, tehtäväsuunnistus pienryhmissä  gps-laitteita käyttäen
- Savolaiset olympialaiset erikoisilla lajeilla
- Haitarinsoittoa kesäillassa muun ohjelman lisukkeena
- Talvella lumitaide ja Talven ihmemaa-kävely ulkolaisille
- Pikkujoulukisailu sisätiloissa
- Joulupukkipalvelut
- Lumikenkäretket

Palvelut saatavilla rajoituksin koko Savon alueella
Palvelukielet:  suomi, englanti, ranska, saksa (auttava venäjä)
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