Ma 23.8.-Ke 25.8.2021
Saimaa Geopark tuo esiin Saimaata ja sen käyntikohteita, joiden kautta tarina laajan järvialtaan
geologiasta, luonnosta ja ihmiselämästä avautuu uudella tavalla.

Matkaohjelma
Maanantai 23.8.2021
Klo 05.00 Lähtö Kauhajoelta
(Linja-auton reitti kulkee joko tietä E12 tai kantatietä 44)

12.00 Saapuminen Lappeenrantaan
Vierailu & välipala Lehmus Roasterylla
Lehmus Roastery on lappeenrantalainen, kolmesti Suomen parhaaksi paahtimoksi
valittu pienpaahtimo. Lehmus Roastery on paahtanut lesoillen kahvia Saimaan rannalla
vanhassa makasiinirakennuksessa vuodesta 2016 asti.

13.00 Tutustuminen Saimaariumiin
Saimaarium on toiminnallinen luonto- ja tiedekeskus,
jonka tavoitteena on tehdä tiedosta toimintaa sekä
lähiympäristön että koko planeettamme elinkelpoisuuden säilyttämiseksi.

14.00 Tutustuminen Linnoitukseen ja satamaan & lounas
Linnoitus tutustuttaa kävijänsä Karjalankannaksen kupeessa ja
Viipurin läheisyydessä sijaitsevan risteyskaupungin historiaan.
Satamatorilla voi nauttia paikallisia erikoisuuksia Vety- ja Atomilihapiirakoita sekä ihastella Saimaan näkymiä.

16.00 Puralan puutarha
Saimaa Geopark Partner, Geofood
Puutarhaviljelyllä Lappeenrannan alueella on pitkät perinteet Laatokan ilmastovaikutuksen ansiosta. Kahdella
tarhalla viljellään mansikkaa, vadelmia sekä omenoita. Marjojen ja hedelmien lisäksi tilalla viljellään vilja- ja
valkuaiskasveja, heinää sekä tarhahernettä.

18.00 Majoittuminen Imatran Valtionhotelli

Illalla tutustumista Imatrankoskeen
Vuosisadan vaihteessa Imatrankoski oli Suomen suosituin matkailunähtävyys ja
kosken rannalle kohosi tuolloin myös Imatran Valtionhotelli.
Imatrankoski on tärkeä geologinen- ja kulttuurikohde.

Illallinen Imatran Valtionhotellilla

Tiistai 24.8.2021
9.00 Rimpsu Reetta
Saimaa Geopark Partner, Geofood
Rimpsut ovat paikallisen mummon perinteikkäällä reseptillä
leivottuja rukiisia piirakoita.
Rimpsuihin kiteytyy suomalaisten luonnonantimien arvokkuus.
Tästä syystä Rimpsujen tavoitteena on olla Imatran oma, maukkain
suomalainen lähiruokatuote.

10.00 Lähtö Puumalaan (lopussa lossimatkoja)
11.30 Okkolan lomamökit / Paula Okkola
Saimaa Geopark Partner
Okkolan lomamökeillä Puumalan Niinisaaressa voi lomailla Saimaan jylhänkauniissa luonnossa,
erämaan rauhassa. 17 erilaisen vuokramökin suunnittelussa on otettu huomioon mökkitonttien
ilmansuunnat ja maaston muodot.

Lounas ravintola Niinipuussa
Ravintola Niinipuu tarjoaa suomalaista, maittavaa lähiruokaa. Ruokalista painottuu kala-annoksiin.
Pihapiiri on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi maisema-alueeksi.

14.30 Tutustuminen Saimaa Geoparkin luonto- ja kulttuurikohteisiin
Puumalassa satama, silta, S/S Wenno, kirkko, Salpalinjan bunkkeri

17.00 Majoitus Kyyhkylän kartano / Mikkeli
Saimaa Geopark Partner

Illalla aktiviteetteja (pelailua, soutelua, hemmottelua)
Illallinen Kyyhkylän Kartanoravintolassa

Keskiviikko 25.8.2021
9.00 Lähtö Astuvansalmen kalliomaalauksille
Saimaa Geopark geokohde
Astuvansalmen kallioseinämässä on esihistoriallisia kalliomaalauksia
kiillegneissiä leikkaavassa graniittijuonessa.
Kallioon maalattuja kuvia on kaiken kaikkiaan noin 80.
Ne sijoittuvat 4-9 m Saimaan nykyistä vedenpintaa korkeammalle.

Veneretki kalliomaalauksille
Ravintola Kallioniemi Saimaa Geopark Partner
Ruokailua retken aikana

Kenkävero
Upea, ainutlaatuinen Kenkäveron pappilamiljöö Mikkelissä on
ohittamaton nähtävyys aivan Saimaan rannalla.
Suomen suurin ja kaunein pappilan päärakennus huolella hoidetussa
ympäristössä on ihastuttava käyntikohde ympäri vuoden.
Kenkäveron historia ulottuu yli 550 vuoden taakse.

Pursialan hiidenkirnu
Saimaa Geopark geokohde
Pursialan hiidenkirnu on yksi Suomen suurimmista. Se muodostui jäätikköjokitunnelissa virranneiden
sulamisvesien uurtamana noin 11 400 vuotta sitten migmatiittikallioon, joka koostuu kiillegneissistä sekä sitä
leikkaavista, nuoremmista graniittijuonista.

Turvallista kotimatkaa!
N. klo 19.00 Saapuminen Kauhajoelle

Matkainfo
Matkan hinta on hankealueen yrityksille tai yritysten edustajille
330,00 € / majoitus 1 HH
290,00 € / majoitus 2 HH
Hintaan sisältyy linja-autokuljetus, majoitukset aamiaisineen sekä
opastukset ja sisäänpääsymaksut vierailukohdissa.
Huomaathan, että ruokailut ovat omakustanteisia.
Matkan hintaan ei sisälly henkilö- tai matkatavaravakuutuksia.
Hinta on ehdollinen riippuen matkalle lähtijöiden lukumäärästä!

Matkalle mahtuu mukaan 20 hankealueen yrityksen edustajaa
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom!
Muutokset matkaohjelmaan ovat mahdollisia.
Huomioimme matkan järjestelyissä ja matkan aikana koronavirustilanteen ja
huolehdimme asianmukaisesti terveysturvallisuudesta!

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset su 18.7.2021 mennessä:
Tuuli Pirttikoski, Satafood Kehittämisyhdistys ry
tuuli.pirttikoski@satafood.net, puh. +358 (0)40 183 9995
Kirsti Vuori, Satafood Kehittämisyhdistys ry
kirsti.vuori@leadersuupohja.fi, puh. +358 (0)40 861 5175

