
MAJOITU MUKAVASTI 
Kahden hengen huone 89 € / vrk 
Neljän hengen huone 118 € / vrk 
•  Hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeen ja aamiaisen. 
•  Hostellikortilla 10% alennus suoraan tehdystä varauksesta.

KESÄN 2023 UUTUUS:  
yhteistyössä Varparannan alueen kyläyhdistyksen kanssa 
Frisbeegolfrata 
•  9 väylää  •  metsärata vaihtelevin korkeuseroin 
•  radan läheisyydessä kota ja näkötorni 
•  valmistuu kesäksi 2023  •  ylläpito myös talvella

Kartanohostel AnnaCatharina  
Juvolantie 1353, 57310 Savonlinna  •  050 466 3800  •  kartanohostel@annacatharina.fi  •  www.annacatharina.fi

KESÄTARJOUS 2023 MOOTTORIPYÖRÄILIJÖILLE! 
Kahden hengen huone 75 € /vrk 
Yhden hengen huone 40 € / vrk 
•  Hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeen ja aamiaisen sekä  
 saunomisen puulämmitteisessä pihasaunassa.  
•  Tarjous on voimassa 1.5.-31.8.2023 ja koskee vain suoraan  
 tehtyjä varauksia. Mainitse varauksen yhteydessä  
 varaustunnus MP. Ei voida yhdistää muihin alennuksiin.

KARTANOHOSTEL ANNACATHARINA  
Kartanohostel AnnaCatharina sijaitsee Savonlinnassa, Linnan-
saaren ja Koloveden kansallispuistojen läheisyydessä. 1900-luvun 
alussa vaivaistaloksi rakennettu rakennus on kokenut muodon-
muutoksen vanhainkodin kautta lämminhenkiseksi hostelliksi. 

Tervetuloa vieraaksemme aistimaan historiaamme  
ja nauttimaan leppoisasta tunnelmasta!

Kiitos kodikkaasta  
majoituksesta, ystävällisestä  

vastaanotosta ja jokaisen yöpyjän  
huolenpidosta!

Iltauinti Saimaassa Kalliorannassa  
sekä paikalliset ja itsevalmistetut  

herkut aamiaisella vahvistivat kuvaa  
siitä, että Suomen paras hostelli  

vuonna 2023 on tässä! 
Leena, Tarja ja Tuomo

”

Lämmin tupa,  
sydämellinen tunnelma!  

Suomen parhaita ja unikeimpia  
löylyjä, mitä on tullut koettua.  

Romanttista ja leppoisan  
lempeää maalaistunnelmaa. 

Tomppa ja Sanna

”

Kartanohostel AnnaCatharina  
SAVONLINNA



Nyt on aika yhdistää hyöty ja hemmottelu – Viikonlopun aikana 
opit valmistamaan luonnonkosmetiikkaa päästä varpaisiin, 
kuulet villiyrttiammattilaisen vinkkejä hemmotteluun ja pääset 
kokeilemaan luonnon omia tuotteita. Viikonlopun kouluttajana 
toimii luonnontuoteneuvoja, työnohjaaja ja neuropsykiatrinen 
valmentaja Katimaria Ukkonen Waudevillit Oy:stä.

PALAUTUMIS-PERJANTAI: 
Saapuminen ja majoittuminen iltapäivän kuluessa. 
17.00 Päivällinen 
19.00  Tervetuloa - Keitä olemme ja mitä viikonlopun  
  aikana tapahtuu. 
20.30  Puulämmitteiset pihasaunat ovat lämpiminä. 
   Saunan yhteydessä rentouttava jalkakylpy.

LUONTO-LAUANTAI: 
8.00  Aamiainen 
10.00  Lähtö Elpymispolulle luontoon.  
  Metsäilyä ja mielenhyvinvointia. 
13.00  Lounas ulkoilmassa 
14.00  Luonnonkosmetiikan valmistusta luonnonantimia  
  hyödyntäen. Valmistetaan itse tuotteita päästä varpaisiin. 
17.00  Saunat lämpimänä.  Saunan yhteydessä turvenaamio. 
20.00  Illallinen villiyrtti twistillä 
21.45  Rentoutuminen ja lyhyt meditaatioharjoitus

Luonto rentouttaa, 
 luonto antaa voimaa – mutta  

oletko kokeillut itse valmistaa  
luonnonkosmetiikkaa?

Tule nauttimaan villin  
hemmottelun viikonlopusta 

5.-7.5.2023!

Villiä hemmottelua  
ANNACATHARINASSA 5.-7.5.2023 

SYLEILEVÄ-SUNNUNTAI: 
8.00  Aamiainen 
10.00  Luonnonkosmetiikan jatkot. Teemme pakkaukset ja    
  etiketit luonnonkosmetiikkaan. Ja saamme ihania    
  vinkkejä kotiin! 
12.00  Lounas 
  Kotiin lähtö mieli virkeänä.

HINTA 320 € / HLÖ.  
Hinta sisältää majoituksen yhden hengen huoneessa 2 vrk, ohjelman 
mukaiset ruokailut (2 x aamiainen, 2 x lounas,2 x päivällinen),  
materiaalit ja ohjatut hetket.

Ilmoittautuminen 1.3.2023 mennessä. Tapahtuma vahvistuu, mikäli  
osallistujia minimissään 10 henkilöä. Mikäli kokoat ryhmäsi itse  
–  Ryhmän kokoajana sinä osallistut veloituksetta!

Ryhmille myös tilauksesta toivotuille päiville. Ryhmän toiveet  
huomioidaan ohjelmassa ja aikatauluissa.

Kartanohostel AnnaCatharina  
Juvolantie 1353, 57310 Savonlinna  •  050 466 3800  •  kartanohostel@annacatharina.fi  •  www.annacatharina.fi


