
Katiskaniemen Luontoretki 

 

Lähde rentoutumaan luonnon helmaan opastetulle luontoretkelle Katiskaniemen 

luonnonsuojelualueelle. Retken aikana pääset kuulemaan tarinoita alueen kattavasta historiasta ja 

monipuolisesta luonnosta aivan matkailukeskuksen tuntumassa. Tutustumme luonnon ihmeisiin ja 

nautimme Kallaveden tarjoamasta järvimaisemasta retkieväiden kera. Kokonaisuudessaan retken 

pituus on noin 3,5 km ja kesto yhteensä 2 tuntia.  

Retkelle on hyvä varautua hyvillä kengillä ja ulkoiluvaatteilla. 

Max. osallistujamäärä 12 hlöä ja varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 15 v. vanhemman 
seurassa. 

Hinta 15 €/hlö. Sisältää: opastuksen ja retkieväät (sämpylä ja juoma). 

MAKSU RETKELLE LÄHTIESSÄ 

 

Lisätietoja retkestä: 

Luonto-ohjaaja Sari Hartikainen, 0503066223 tai rauhalahtiretket@gmail.com.  

VARAUKSET SÄHKÖPOSTILLA 



Kivilammen luontoretki 

 

Opastettu luontoretki kivilammen alueella tarjoaa jylhiä metsämaisemia, luonnon 

monimuotoisuutta ja kattavaa historiaa alueesta ja itse kivilammesta. Retken aikana nautimme 

retkieväät metsän siimeksessä. Kokonaisuudessaan reitin pituus on noin 4 km ja retken kesto 

yhteensä 2 tuntia. 

Retkelle on hyvä varautua hyvillä kengillä ja ulkoiluvaatteilla. 

Max. osallistujamäärä 12 hlöä ja varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä. Alle 15 v. vanhemman 
seurassa. 

Hinta 15 €/hlö. Sisältää: opastuksen ja retkieväät (sämpylä ja juoma). 

MAKSU RETKELLE LÄHTIESSÄ 

 

Lisätietoja retkestä: 

Luonto-ohjaaja Sari Hartikainen, 0503066223 tai rauhalahtiretket@gmail.com.  

VARAUKSET SÄHKÖPOSTILLA 

 

 



Melontaretki kanooteilla 

 

Lähde nauttimaan kiireettömästä kesäpäivästä meloen Kallaveden laineille. Opastettu 

melontaretkemme tarjoaa mahdollisuuden tutustua paikalliseen vesistöön ja alueen historiaan. 

Retki sopii niin uusille melojille kuin uusia kokemuksia hakeville retkeilijöille. Retkireitti kulkee 

Rauhalahdesta, Ruokolahteen ja aina saaristokaupunkiin asti. Ajan sallimissa puitteissa 

Saaristokaupungin Korkeasaaresta löytyvällä jäätelökioskilla pidetäänkin tauko. Otathan siis 

halutessasi mukaan jäätelörahaa. Kokonaisuudessaan reitin pituus on noin 5 km ja kesto yhteensä 

3 tuntia.  

 

Retkelle on hyvä varautua auringolta suojaavasti sekä juomisen kanssa. 

 

 

Max. osallistujamäärä retkelle on 7 hlöä + opas (tai 11 hlöä + opas, jolloin jokaisessa kanootissa 

on yksi melaton matkustaja).  

 

Hinta 35 €/ kanootti (2+1 hlö). Sisältää: opastuksen, kanootin, melat sekä pelastusliivin ja 

vedenpitävän puhelinpussin. 

MAKSU RETKELLE LÄHTIESSÄ 

 

Lisätietoja retkestä: 

Luonto-ohjaaja Sari Hartikainen, 0503066223 tai rauhalahtiretket@gmail.com 

VARAUKSET SÄHKÖPOSTILLA. 

 

 

mailto:rauhalahtiretket@gmail.com


Tour De Saaristokaupunki 

 

Kuopion Saaristokaupunki on valittu yhdeksi Suomen kauneimmista kaduista ja nyt siihen on 

mahdollista päästä tutustumaan opastetun sähköskootteriretken muodossa, joka vie sinut upeisiin 

Saaristokadun maisemiin. Retken aikana ajamme läpi neljän kaupunginosan ja tutustumme matkan 

aikana alueiden nähtävyyksiin, historiaan ja luontoon. Ajan sallimissa puitteissa pysähdymme Sillan 

Alla -kesäkahvilassa ja pidämme pienen tauon. Halutessasi otathan siis kahvi- ja jäätelörahaa 

mukaan. Kokonaisuudessaan reitti on noin 16 km pitkä ja kesto 3 tuntia. 

 

Retkelle on hyvä varautua auringolta suojaavasti sekä lämpimästä mahdollisen viiman tuoman 

viileyden vuoksi. 

 

Max. osallistujamäärä 6 hlöä ja varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Osallistujan oltava 15 v. täyttänyt osallistuakseen skootteriretkelle. 

 

Hinta 42 €/hlö. Sisältää opastuksen, sähköskootterin ja kypärän. 

MAKSU RETKELLE LÄHTIESSÄ 

 

Lisätietoja retkestä: 

Luonto-ohjaaja Sari Hartikainen, 0503066223 tai rauhalahtiretket@gmail.com 

VARAUKSET SÄHKÖPOSTILLA. 
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