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LAPPEENRANNAN JA IMATRAN SEUDUN LOMAOPAS
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L A P P E E N R A N N A N J A I M AT R A N S E U D U L L A
Täällä on vain yksi sääntö: sinun tulee nauttia olostasi.
Suomen suurin järvi on malliesimerkki luonnosta puhtaimmillaan ja inspiroivimmillaan. Täällä kukaan ei
odota sinulta mitään – voit vain rentoutua.

Saimaan ainutlaatuisuus kiteytyy lähes 15 000 kilometrin rantaviivassa ja 13 000 saaressa. Siellä jos jossain on
tilaa nauttia, innostua ja lumoutua siitä tärkeimmästä,
eli elämästä itsestään.

Muuttuvassa maailmassa arki on usein raskasta ja aikataulutettua. Siksi lomalle lähtiessä sitä joskus kaipaa
vastapainoa tuolle kaikelle. Meillä matkustaja voi laskea
sykk eensä, katsella sisäänsä ja löytää jotain olennaista: uuden tunteen.

Kaiken tämän tietää myös saimaannorppa Pullervo. Hänet voit nähdä lekottelemassa rantakivillä, katsomassa
sinua syvälle silmiin pyöreillä silmillään. Tuossa hetkessä voi melkein nähdä Pullervon hyväksyvän nyökkäyksen ja syvän yhteisymmärryksen – tässä, juuri nyt, on
oiva paikka olla.

Toki myös aktiviteetteja löytyy. Lukuisat tapahtumat ja
kylpylät kutsuvat viihtymään, aivan kuin tekee myös
Etelä-Karjalan kaupunkikulttuuri. Koko yhdeksän kunnan alue Lappeenrannan ja Imatran johdolla toivottaa sinut lämpimin elein tervetulleeksi. Talvella voit kalastaa,
hiihtää, lumikenkäillä tai kellua kuivapuvussa hyisessä
vedessä. Kesäkaudella voit halutessasi hypätä risteilyalukselle ja matkustaa viisumivapaasti aina Pietariin
saakka, Gogolin ja Tšaikovskin jalanjäljissä. Kaukomaille
kaipaava löytää myös linnuntiet muualle maailmaan – ja
siten Saimaasta rentouttavan alun lomalleen.

Tervetuloa Saimaalle!
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Särä

- YKSI SUOMEN SEITSEMÄSTÄ IHMEESTÄ
Lemillä sijaitseva ravintola Säräpirtti Kippurasarvi on jo yli 40 vuoden
ajan tarjoillut suussa sulavaa ylikypsää lampaanpaistia perunapitäjä
Lemin perunoiden kera.
Särä on tuhatvuotisen perinteen
mukaisesti valmistettua lammas
herkkua. Sen valmistaminen kestää
vähintään 9 tuntia ja hidas kypsytys
takaa suussa sulavan makunautin
non. Lemiläiseen tapaan särää myös
nautitaan hartaasti ja niin monta
kierrosta kuin maistuu.

Kippurasarvi on Suomen ainoa yh
teen ruokalajiin erikoistunut ravin
tola. Perinneruoka nautitaan leivän,
voin, kotikaljan ja veden kanssa
– unohtamatta jälkiruokana tarjot
tavaa makiasoppaa. Säräpirtissä on
yleiset kattausajat, joihin tulee tehdä
varaus ennakkoon. Yli kymmenen

hengen seurueille voidaan tehdä
myös erillinen varaus kattausaikojen
ulkopuolella. Lappeenrannan K
supermarket Rakuunan ja Ksuper
market Lehmuksen Säräkaupasta
voit napata särää myös kotiinviemi
siksi. Sitä voi tilata myös verkko
kaupasta kaikkialle Suomeen.

RAVINTOLAT JA KAHVILAT

Pulsan Asema
www.pulsanasema.fi
Sputnik ravintola
www.saipa.fi

Karelian Gourmet
Ravintola Voima
Villa Malmi (catering)
Neitsytniemen Kartano (catering)
www.kareliangourmet.fi

Kahvila Antell-Saimaa
www.antell.fi

Kesäkahvila Kaiku
www.creativekaiku.fi

Kahvila Ellen
www.kotkaniemi.fi

Wanha Virveli
www.vuoksenkalastuspuisto.fi

Laivaravintola Prinsessa Armaada
www.prinsessaarmaada.fi

ABC Imatra
ABC Särkisalmi
www.abcasemat.fi

LAPPEENRANNAN SEUTU
Holiday Club Saimaa
Le Biff
Easy Kitchen
O´Learys
Classic Pizza
Beach House Saimaa by Robert’s
Coffee
www.holidayclub.fi

PAIKALLISIA
HERKKUJA

Muita paikallisia herkkuja
SA IM A A N A LU EELTA LÖY T Y Y MONI A M A ISTA MISEN A RVOISI A PA IK A LLISHER K K U JA.

Vety & Atomi

na tulevat raakasipuli, valkosipulimajoneesi,

pikanälkään. Jo yli 40 vuotta vanhaan tuhtiin

Lappeenrannassa ei ole täydellinen ilman tätä

Lappeenrannassa on Suomen paras ratkaisu

kurkkusalaatti, ketsuppi ja sinappi. Vierailu

perinneruokaan pääsee tutustumaan kauppa-

paikallista herkkua.

tai satamatorilla. Alun perin atomi- ja vety-

Pantteri & Marianne

pommeiksi nimettyihin lihapiirakoihin
ahdetaan atomin kohdalla joko keitetty kananmuna tai savu- tai keittokinkku, vetyyn
puolestaan molemmat. Valinnaisina lisukkei-
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Tiesitkö, että näitä herkkusuiden suosikkikarkkeja on valmistettu Lappeenrannassa jo
vuosikymmeniä? Ja valmistetaan edelleen!

TERVETULOA SAIMAALLE

Angus Steak & Wine
Amarillo
Rosso IsoKristiina
Onni kahvila & ravintola
Cafe Restaurant Kanuuna
Coffee House IsoKristiina
Hesburger
Cafe Mylly
FAFA’s IsoKristiina
Kehruuhuone
Saga Event Venue
www.raflaamo.fi

s/s Suvi-Saimaa
don papa pizza & wine Kauppakatu
Pizzeria don papa Satama
Katto by don papa
www.donpapa.fi
Ravintola Sahrami
www.sahrami.fi

Wanha Makasiini Bistro
www.ravintolawanhamakasiini.fi
The Kitchen
www.ravintolakitchen.fi

ABC Viipurinportti
www.abcasemat.fi
Satamatie 6
www.satamatie6.com
IMATRAN SEUTU

Tang Capital
www.tangcapital.fi
Säräpirtti Kippurasarvi
www.sarapirtti.fi
Lappeenrannan Upseerikerho
www.lappeenrannanupseerikerho.fi
Hotelli Salpa
Lumo, Ravintola
Jalo, Kahvila
Rela, aurinkoterassi
www.hotellisalpa.fi

5

À la Carte Kastanja
Pistaasi
Aulabaari Helmi
Kahvila Akseli G
Keilabaari
Allasbaari
www.imatrankylpyla.fi
Rosso
Pub Vahti
Aino kahvila & ravintola
Hesburger
www.raflaamo.fi

TERVETULOA SAIMAALLE

PUBIT JA BAARIT
LAPPEENRANNAN SEUTU
Birra
Lamppu
VENN
Kasinoterassi
www.raflaamo.fi
IMATRAN SEUTU
Pub Vahti
www.raflaamo.fi
TANSSIRAVINTOLAT
JA YÖKERHOT
LAPPEENRANNAN SEUTU
Amarillo
Las Palmas
www.raflaamo.fi
IMATRAN SEUTU
Tähtitaivas
www.imatrankylpyla.fi

1.

2.

3.

4.

5.

Koe Saimaan
parhaat puolet
viiden kaupungin
kierroksella!
Saimaa on Suomen suosituimpia matkailukohteita.
Helpoin tapa kokea sen koko lumo on tehdä kiertomatka Saimaan rantojen kaupungeissa. Kaupungista
toiseen on korkeintaan sata kilometriä, joten lähde
leppoisalle matkalle Imatralle, Lappeenrantaan,
Mikkeliin, Savonlinnaan ja Varkauteen!
1. IMATRA – KOSKEN KUOHUT
JA KYLPYLÄT
Imatrankoski on Suomen vanhim
pia ja tunnetuimpia matkailukoh
teita, ja syystäkin. Sen kuohut ovat
elämys, jota et unohda! Ylellinen
Kruunupuisto on muisto alueen his
toriasta matkailukohteena ja Ukon
niemenRauhan alueella on moni
puolisia ja moderneja urheilu ja
vapaaajankohteita. Siellä ovat Imat
ran kylpylä, Holiday Club Saimaa
ja muitakin majoituspaikkoja sekä
paljon ohjelmaa tarjoavia yrityksiä.
Salpausselän harjut myötäilevät Sai
maata ja siellä on paljon reittejä, rato
ja, kenttiä ja areenoja urheilijoille ja
luontomatkaajalle. Pysähdy reissul
lasi myös Parikkalan omalaatuisen
erinomaisessa patsaspuistossa!
2. LAPPEENRANTA – KARJALAISTA VIERAANVARAISUUTTA
Yksi asia, mistä Lappeenranta tun
netaan, ovat sen torin pikaruokaher
kut, eli vety ja atomi. Toinen paikal
linen herkku, jonka perässä tänne
tullaan, on Lemin särä. Lappeenran
nassa aika kuluu vaikka linnoitus
kävelyllä ja viisumivapaalla ristei
lyllä Viipuriin tai Pietariin saakka.
TVsarja Sorjosen ystävät pääsevät
myös jännittävälle kierrokselle ku
vauspaikoille.
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3. MIKKELI – HERKKUJA
KARTANOSSA JA PAPPILASSA
Saimaan rantojen makumatkailu
jatkuu Mikkelissä esimerkiksi Ter
tin kartanossa, joka on ollut satoja
vuosia saman suvun hallussa. Talon
oman puutarhan herkkuja mais
tellessa aika kuluu nopeasti. Myös
Kenkäveron pappilan kiehtovassa
puutarhassa nautit kukkaloiston
keskellä paikallisia makuja.

KYLPYLÄLOMA
SAIMAALLA

4. SAVONLINNA – LINNA,
OOPPERA JA LUONTO
Savonlinna tunnetaan tietysti Ola
vinlinnasta ja Oopperajuhlista, mut
ta myös luonto on lähellä. Linnasaa
ren ja Koloveden kansallispuistoihin
pääset helposti vesitse ja luontoa
ihailet myös saaristoristeilyllä. To
rilla maistelet lörtsyjä ja Puruveden
muikkuja.
5. VARKAUS – TEATTERIA,
KUVATAIDETTA JA MEKAANISTA MUSIIKKIA
Varkauden vanhan teollisuuskau
pungin kulttuurielämyksiä ovat
Varkauden teatteri, joka tunnetaan
koko maassa, sekä Taidekeskus
Väinölä, jossa ihailet kuvataiteen
helmiä. Kaupungin erikoisuuksia
ovat Mekaanisen Musiikin Museon
omalaatuiset soittimet. Varkaudessa
on myös ruokakulttuuria – onhan se
esimerkiksi Suomen kaviaaripää
kaupunki!

TERVETULOA SAIMAALLE
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Holiday Club Saimaa
PERHELOM A TÄY NNÄ TEKEMISTÄ
Holiday Club Saimaa on yksi Suomen suurimmista vapaa-ajankeskuksista. Sieltä
löytyy elämyskylpylä Cirque de Saimaa, Harmony Spa sekä monitoimiareena.
Lomakeskuksessa onnistuu niin rento, toiminnantäyteinen loma perheen kesken
kuin kokoukset ja tapahtumatkin.
MAJOITTUMINEN
Kylpylähotellimajoituksen
lisäksi
Holiday Club tarjoaa laadukkaita
lomaasuntoja isommallekin poru
kalle. Alueella sijaitsee lähes 300
lomaasuntoa ja Villashuoneistoa,
joissa suurimmissa on tilaa jopa 8
hengelle. Lomaasunnot ovat hyvin
varusteltuja ja sijaitsevat kylpylän
välittömässä läheisyydessä.
CIRQUE DE SAIMAA -ELÄMYSKYLPYLÄ JA SAUNAMAAILMA
Täältä löytyy suihkulähteitä, liu
kumäkiä, hierontapisteitä, peliallas
sekä hyppyallas laitureineen. Pienil
le on oma, turvallinen lastenallas ja
Iglusauna. Saunamaailmasta löytyy
saunoja joka lähtöön. Harmony Spa
tarjoaa laadukkaita hemmotteluhoi
toja.
KESÄINEN KATTOTERASSI
Sun Deck kattoterassilla on padel
kenttä, ulkoallas, palju ja hirsisauna.
Sun Deckille pääsee suoraan myös
kylpylästä. Kattoterassin hirsisauna
on avoinna läpi vuoden, palju ja ul
koallas kesäisin.
ANGRY BIRDS ACTIVITY PARK
Koko perheen sisähuvipuisto Angry
Birds Activity Park on monipuolinen:

alakerrassa on pienten lasten seik
kailualue, yläkerrassa Xboxvide
opelejä, Bag Jump hyppytorni, lämä
ritutka, parkourrata ja skeittialue.
Puiston yhteydessä on lisäksi Angry
Birds Shop ja kahvila.

heriöt ja klubitalo. Lisäksi Saimaalta
löytyy harjoituskeskus, jonne ovat
tervetulleita kaikki golfista kiinnos
tuneet, sillä green cardia tai golfseu
ran jäsenyyttä ei harjoituskeskuk
seen vaadita.

TALVISTA TEKEMISTÄ
Holiday Club Saimaalla on hyvin hoi
dettu latuverkosto hiihtäjien iloksi.
Urheilun jälkeen on ihanaa pulahtaa
kylpylän lämpimiin altaisiin.

KESÄSEIKKAILUJA
Nauti kesäisitä vesileikeistä alueen
omalla uimarannalla, josta voi vuok
rata veneitä, suplautoja, maastopyö
riä ja fatbikeja sekä välineitä tennik
seen ja minigolfiin.

RAVINTOLAT
O’Learysperheravintolassa
voit
nauttia hampurilaisista, urheilus
ta, karaokesta tai biljardista. Classic
Pizzasta löydät ensiluokkaisia pizzo
ja ja salaatteja. Aamiaiset ja lounaat
löydät Easy Kitchenistä. Herkullisia
juomia tarjoaa Allasbaari. Saimaan
rannalla sijaitsee Beach House Sai
maa by Robert´s Coffee, joka tarjoaa
satamapalveluiden lisäksi laaduk
kaita kahvila ja ravintolapalveluita.
Ihanimmat illalliset tarjoilee Le Biff,
Rotîsseurskilvellä varustettu à la
carteravintola.
GOLF
Holiday Club Golf Saimaan lähei
syydestä löytyy 18reikäinen kenttä,
range, par3kenttä sekä lähipelivi
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Palvelut ja aktiviteetit
• 229 hotellihuonetta, loma-asuntoja ja Villas-huoneistoja yhteensä noin 300

• Kuntosali

• 5 ravintolaa: Easy Kitchen, Le
Biff, O’Learys, Classic Pizza
ja Beach House Saimaa by
Robert´s Coffee

• Karaoke ja biljardi

• Cirque de Saimaa -kylpylä ja
saunamaailma
• Harmony Spa -hoito-osasto
• Monitoimiareena hotellin
sydämessä
• Padel-kenttä kattoterassilla

Lappeenrannan ja Imatran seudul
la voi myös tehdä kalastusretkiä,
meloa, supata, kokeilla nousuvarjoi
lua, osallistua risteilylle, vuokrata
veneen tai polkupyörän.
MAHTAVAT TILAT
TAPAHTUMILLE
Kokous ja juhlatila Paviljongin
Aleksanterinsalin pyöreät pöydät
voi kattaa jopa 120 vieraalle ja ylä
kerran kahdeksan Deluxehuonetta
tarjoavat mainiot yöunet. Kokousti
loja löytyy myös kylpylähotellin pää
rakennuksesta. Holiday Club Arena
tarjoaa ainutlaatuiset puitteet ko
kousten, juhlien ja jopa messujen
järjestämiselle.
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• BowlCircus-keilaviihdekeskus

• Tennis
• Golfkenttä ja harjoitusalue
• Angry Birds -sisäaktiviteettipuisto
• Gant Shop
• R-kioski palvelee vastaanoton
yhteydessä ympäri vuorokauden

Imatran kylpylässä on
loistavat palvelut
• 171 hotellihuonetta

Imatran kylpylä

• Loma-asuntoja ja Villas-huoneistoja
• Kahvila, kolme ravintolaa ja
kaksi baaria

LOISTAVA LOMAKOHDE PERHEILLE, PARISKUNNILLE JA
KUNTOILIJOILLE.

• Elämyskylpylä Taikametsässä 16 allasta ja
80 m vesiliukumäki

Rentoudu, liiku ja viihdy yhdessä Saimaan seudun suosituimmista lomakohteista. Suuren kylpylän monet altaat ja erinomaiset palvelut sekä lähiympäristön
luonto tekevät Imatran kylpylästä loistavan lomakohteen etenkin perheille, pariskunnille, kuntoilijoille ja luonnonystäville.
KESKELLÄ SAIMAAN LUONTOA
Yksi syy Imatran kylpylän vetovoi
maan on sen sijainti. Keskellä luon
nonkaunista Ukonniemen aluetta
Saimaan rannalla se on erinomainen
lomapaikka luonnonystäville ympäri
vuoden.
Toinen syy on suuren kylpylän moni
puoliset palvelut. Monien erilaisten
altaiden lisäksi hemmottelet itseäsi
kauneushoidoilla ja käyt kuntoile
massa vaikka kuntosalilla tai ulko
salla. Ravintoloissa on makuelämyk
siä jokaiselle ja viihdettäkin riittää.
Myös lapsille ja nuorille on omaa te
kemistä. Yövy kylpylän yhteydessä
hotellissa tai varaa tilavampi loma
asunto tai villa ja nauti luonnon lä
heisyydestä kävelymatkan päässä
kylpylän palveluista. Hotellissa on
myös lemmikkihuoneita.
MONTA ALLASTA JA
TAIANOMAISTA TUNNELMAA
Elämyskylpylä Taikametsän 1500 m2
allasmaailma on jokaisen kylpijän
unelma. Altaita on 16 erilaista ja nii
den lämpötila vaihtelee kirpakkaasta
+8 asteesta lempeään +38 asteeseen.
Kylpylässä on virkistys ja porealtai
ta, kylmä, kuuma ja kävelyaltaita,
vesijuoksuallas vastavirtalaitteella,
hierovia vesisuihkuja ja porepenk
kejä. Lisäksi Taikametsässä on 20 m
allas kuntouimareille sekä taapero
allas perheen pienimmille. Ympäri

vuoden lämmitetty ulkoallas on upea
elämys etenkin syksyllä ja talvella.
Hauskaa pidetään kolmessa vesiliu
kumäessä, joista yhdellä on pituutta
jopa 80 m.
Saimaan luonto ja sen vedenalainen
maailma ovat Taikametsän teema,
joka näkyy läpi kylpylän. Sisätilat
kylpevät suurista ikkunoista tule
vassa luonnonvalossa. Ukkonen,
sade, sumu ja muut valo ja ääniefek
tit luovat taianomaisen tunnelman,
joka on antanut Taikametsälle sen
nimen. Kylpylässä on myös vesipu
tous, sateiden silta, Louhen luola ja
vesiverho.
HEMMOTTELEVAT HOIDOT
Upeiden altaiden lisäksi hemmottelet
itseäsi Beauty Spa Wellamossa, jonka
rentouttavat kauneushoidot, kylvyt,
hieronnat sekä jalka, kasvo ja var
talohoidot kruunaavat virkistävän
loman. Syvärentouttavia hemmot
teluita ja hoidollisia kokonaisuuksia
on niin naisille kuin miehillekin.
Beauty Spa Wellamo palvelee myös
viikonloppuisin ja juhlapyhinä ja sen
palvelut kannattaa varata etukäteen.
HERKKUJA JA VIIHDETTÄ
Imatran kylpylässä lomaillessa va
litset ruoan makusi mukaan useasta
eri ravintolasta. Syö romanttisesti à
la carte annoksia, herkuttele buffe
teissa, maistele street foodia. Lapsille
on tarjolla omia annoksia ja olemme
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• Beauty Spa Wellamon hemmottelu- ja
kylpylähoidot
• Fysikaaliset hoitopalvelut
• 8-ratainen keilahalli,
Escape Room

myös pitäneet huolen, että erilaisille
ruokavalioillekin riittää herkullis
ta syötävää. Kylpylän yhteydessä on
luonnollisesti allasbaari ja kesäisin
ihailet terassilta Saimaan maisemia.
Ravintola Tähtitaivas ja Bar Helmi
tarjoavat viihdettä, elävää musiik
kia, tansseja ja karaokea.
KUNTOILE KYLPYLÄSSÄ JA
LIIKU LUONNOSSA
Haluatko viettää lomasi liikkuen?
Kuntoilijan loma kuluu kylpylän
täysin varustetulla kuntosalilla,
liikuntasaleilla ja ohjatuilla ryhmä
liikuntatunneilla – tai sulkapallo
kentällä, frisbeegolfia heittämällä,
tennistä tai sählyä pelaamalla. Kun
haluat rennompaa toimintaa, ratkai
se Escape Roomin aivopähkinät tai
kaada keiloja modernissa kahdek
sanrataisessa keilahallissa. Lapset
saavat ottaa ilon irti lomasta leikki
huoneessa ja puistossa ja vanhem
mat lapset viihtyvät video ja peli
maailmassa.
Ukonniemen upeissa ulkoilumaas
toissa on tekemistä kuntoilijoille ja
omaan tahtiin liikkujille. Rantoja
kiertävät luontopolut ja lähellä kyl
pylää on lapsiystävällinen hiekka
ranta. Talvella maastossa harras
tetaan hiihtoa, lumikenkäilyä ja
huskyajelua. Ja jo lokakuussa ava
taan edellisen vuoden lumista tehty
valaistu ensilumenlatu.
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• Liikunta- ja kuntosalit, urheiluhalli
• Ukonniemen urheiluaktiviteetit kävelymatkan päässä
• Ladulle ja lenkkimaastoihin
kylpylän ovelta
• Taiga Activities -välinevuokraamo,
husky-ajelut
• Elämys- ja ohjelmapalvelut
• Kokouspalvelut

Mökki odottaa sinua
Eteläkarjalainen puhdas luonto vetää puoleensa. Parhaiten siitä voi nauttia
mökillä. Silloin voi herätä linnunlauluun. Olla vesistön äärellä, metsän siimeksessä, erämaan rauhassa. Rauhalliset yöt ja raikkaat aamut kutsuvat sinua
puoleensa. Hengitä sisään. Hengitä ulos. Olet saapunut perille.

RENTOUTTAVA

MÖKKILOMA

Imatran Kylpylän sekä Holiday Club
Saimaan alueella on paljon loma
mökkejä ja huviloita, joissa isompi
kin porukka majoittuu mukavasti.
Lomakylien lisäksi valittavana on
tasokkaita lomahuviloita sekä perin
teisempiä yksittäisiä mökkejä, jotka
tarjoavat oman rauhan ja rannan.
Mökkilomasta pääsee nauttimaan
ympäri vuoden ja mökin ulkoovel
ta on helppo lähteä hiihtolenkille tai
vaellusretkelle.

LEIRINTÄ- JA MÖKKIMAJOITUS

IMATRAN SEUTU

LAPPEENRANNAN SEUTU

Imatran Kylpylän loma-asunnot
www.imatrankylpyla.ﬁ

Jos järvimaisemat houkuttelevat
yhä uudelleen, voi oma lomaosake
olla paras tapa majoittua lomallasi.
Saimaan rannalla Imatran Ukon
niemessä sijaitsevia Imatra Spa
Villas ja Imatra Spa Chalets loma
asuntoja voit käyttää silloin kun ha
luat ja muina aikoina antaa asunnon
Imatran Kylpylän vuokrattavaksi.
Myös Lappeenrannan Rauhassa Holi
day Club Saimaan yhteydessä on laa
dukkaita lomaosakkeita.

Maamiehen majat
www.maamiehenmajat.com

Saimaan leirintäalueet ihastuttavat
telttailijoita ja karavaanareita hui
keilla järvimaisemilla ja mukavilla
palveluilla. Veneellä pääset käteväs
ti myös jollekin Saimaan lukuisista
saarista, jossa voit yöpyä vaikka riip
pumatossa tähtitaivaan alla.

Camping Lappeenranta
www.campinglappeenranta.ﬁ
Holiday Club Saimaa loma-asunnot
www.holidayclub.ﬁ
Saimaa Gardens
www.saimaagardens.com

Askon ja Maijan Maatilamajoitus
www.rantatupa.net
Tapion huvilat
www.tapionhuvilat.net
Kokkis-huvilat
www.kokkis.com
Saalastin lomamökit
www.saalasti.net
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Kiiverin lomamökit
www.kiiverinlomamokit.ﬁ
MUU MAJOITUS
LAPPEENRANNAN SEUTU
Maatilamatkailu Tuhannen
Tarinan Talo
www.tuhannentarinantalo.com
Majoitusta saaressa
www.taigasaimaa.ﬁ
Pulsan Asema
www.pulsanasema.ﬁ
IMATRAN SEUTU

Kiviniemen mökkilomat
www.kiviniemi.info

Seurakuntaopisto, Jaakkiman
kampus, Ruokolahti
www.seurakuntaopisto.ﬁ

Willa Rautalahti
www.villaﬁnland.ﬁ

MÖKKI- JA LUONTOLOMA

Saimaa Lakeside
www.setl.ﬁ

Wooddream
www.wooddream.ﬁ

Villa Lummelahti
www.villalummelahti.ﬁ
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Vuoksen Kalastuspuisto Camping
& Huvila Karhunpesä
www.vuoksenkalastuspuisto.ﬁ

MÖKKI- JA LUONTOLOMA

AuroraHut
www.aurorahut.ﬁ

Lumoava luontoretki
KÄVELLEN, PYÖRÄILLEN TAI MELOEN
Salpausselkien kankaat tarjoavat tasaisia luontoreittejä, mutta halutessaan voi
kiivetä myös korkeammalle ihailemaan järvimaisemia. Patikoi pari tuntia lähimaastossa tai lähde teltan kera pidemmälle retkelle. Kulje Imatran Georeitillä ja
koe historian vaikutus luontoon. Historiallinen Salpalinja on myös mielenkiintoinen päiväretkikohde, oppaan johdolla kuulet parhaat tarinat. Etelä-Karjalan
alueelta löytyy myös useita geokätköjä.
PYÖRÄILLEN
Lappeenrannan läheisyydessä
Saimaan rantoja voi ihailla rantaraitil
la Lappeenrannan kaupungin alueella.
Kaupunkialueen lisäksi Saimaan ka
navalla ja Taipalsaaren suunnalla on
useita mukavia pyöräilyreittejä.

Kanavamuseon luota alkava, 191,5 km
pitkä, Saimaan kanavan kulttuuri
polku tarjoaa opasteet suomeksi ja
sekä QR-koodeilla myös englanniksi.
Tutustu suoluontoon kulkemalla
Häm mäauteensuon pitkospuita ja le
vähdä laavulla.

Imatran läheisyydessä

Imatran läheisyydessä

Vuoksen kulttuurireitti kiertää Vuok
sen ympärillä rantaraitteja ja siltoja
pitkin. 11,5 km pituisesta reitistä voi
nauttia myös 7 tai 4,5 km osissa, ja se
soveltuu myös käveltäväksi.

Imatrankosken vierestä Kruununpuistosta
lähtee
sekä
Mui
naisuoman luonto- ja kulttuuripolku
(1 km) että Mellonlahden luontolenk
ki (n. 3 km).

Ukonniemessä Imatra MTB-tapah
tumassa käytettävä reitti sopii hy
vin maastopyöräilyyn, sillä sen varrelta löytyy erimittaisia polkuja. 10 km
reitti sopii hyvin myös aloittelijoille.

Lammassaaren rantapolku Imatran
Kylpylän läheisyydessä on 3 km mit
tainen reitti.

Saarikierros
Eteläisen Saimaan ympäri kulkeva,
yhteensä 170 km pitkä reitti sisältää 1-2
venekuljetusta. 180 km pitkä LänsiSaimaan linnoituskierros on toinen
reittivaihtoehto, jonka voi myös yh
distää saarikierrokseen Kyläniemen
kautta.
Rajan tuntumassa
Rautaesirippureitti EuroVelo 13 on
osa Euroopan laajuista EuroVelopyö
r äilyreittiverkostoa. Se kulkee
Vaa
l imaalta itärajaa myötäillen
Jäämerelle.
PATIKOIDEN
Lappeenrannan läheisyydessä
Lappeenrannassa rantaraitti Rakuu
namäen kohdalta Skinnarilaan on vie
hättävä keidas Saimaan rannalla.

Imatran Georeitillä voi aistia luon
non historiaa jääkaudesta nykypäi
vään ja ihastella muun muassa Sal
pausselkää.
Rajan tuntumassa
Hiihtolanjoella voi tutustua jokiluon
toon ja vanhoihin voimalaitoksiin.
Rakennettua retkipolkua, portaita ja
pitkospuita on kuljettavissa 1–4 km
VT6:n varrella.
Vaativampaan vaellukseen
Etelä-Karjalan läpi kulkeva Euroo
pan kaukovaellusreitti E10 (yli 100
km) on upeimmillaan Imatralta Ruo
kolahden ja Rautjärven kautta Parik
kalaan. Päiväpatikointeihin sopivia
2–10 km etappeja löytyy Savitaipa
leelta, Joutsenosta, Ruoko- lahdelta
tai Parikkalasta.
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Luontoretki lintuja bongaillen
Yksi Sisä-Suomen parhaista luon
tokohteista on Siikalahden lintu
kosteikko Parikkalassa. Hienoja
lintujen tarkkailupaikkoja on myös
Vuoksella Imatran keskustassa,PienRautjärvellä ja Konnunsuolla.
MELOEN
Imatran läheisyydessä
Imatran Ukonniemen ja Lappeenran
nan Rauhan läheisyydessä voi meloa
rantoja pitkin tutustuen venevaja
kulttuuriin tai kierrellä lähisaaria.
Ruokolahden melontareitti on 110 km
pituinen. Reitti lähtee pieniltä järviltä,
ja päättyy jokiosuuden ja historiallis
ten kanavien jälkeen Saimaan selkäve
sien kautta Ruokolahden keskustaan.

Mistä pyörä tai kanootti?
Lappeenrannan Hiekkalinnalta voi vuokrata
kesäisin kajakin, kanootin, pyörän, SUPlaudan sekä soutuveneen. Vuoksen kalastus
puistosta Imatralta vuokrattavissa kanootit,
soutu- ja moottoriveneet. Myös monilla
hotelleilla on lainapyöriä asiakkaille ja
Lappeenrannan kaupungilla vuokrapyöriä.

Rantautumispaikkoja
Saimaalla
• Karhusaaressa Lappeenrannan sataman
lähellä, laituri ja laavu.
• Ruohosaaressa Lappeenrannassa laavu
ja hiekkaranta.
• Satamosaaressa Imatran ja Joutsenon
välillä laiturit, saunat ja grillikatoksia.
• Muukonsaaressa Joutsenossa retkikeskus,
jossa grillikatos ja mökkimajoitusta.

Lisätietoa reiteistä

• Ilkonsaaressa laiturit ja grillikatokset
sekä nähtävyytenä 5 kappelia.

• Kohde-esittelyt ja ajo-ohjeet:
www.ekvas.fi, www.retkikartta.fi
• Reittejä ja ladattavia mobiilioppaita:
outdoorsfinland.com
• Karttoja jaossa matkailuinfopisteissä
• Saimaan saaristoreitti

• Rastinniemessä grillikatokset ja paljon
rantaa.
• Huuhanrannalla laavu ja mahtava
matala hiekkaranta.
• Ruuhonsaaressa laituri, grillikatokset
ja sauna.

Lappeenrannan läheisyydessä
Lappeenrannan kaupunginlahdella
meloessa voi halutessaan käydä le
vähtämässä Karhusaaren laavulla.
Reitillä kannattaa huomioida vilkas
vene- ja laivaliikenne.
Alajoen reitin pituus on noin 19 km ja
koskia matkan varrella on viisi. Reit
ti on melottavissa alkukesällä run
saan veden aikaan.
Reippaan päivämelontaretken koh
teeksi sopii Pien-Saimaa, sillä reitin
varrella on useita rantautumispaikko
ja.
Väliväylän melontareitti Lappeen
rannasta Kouvolaan kestää 4–8 päi
vää, ja yöpyä voi laavuilla. Väliväy
lä sopii myös päiväretkikohteeksi,
Kannuskosken alueella voit meloa tai
patikoida opastuksella tai ilman.

MÖKKI- JA LUONTOLOMA
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Saimaan nähtävyydet
ja erikoisuudet
Saimaalla luonto on ainutlaatuista ja vaikuttavaa. Siellä on jälkiä historian
havinasta ja se toimii majapaikkana uljaille pullukoille. Saimaan luonto on ollut
täällä kauan ennen meitä, mutta ottaa vastaan tuttavallisesti.
IMATRANKOSKI
JA SEN HISTORIA
Suomen ensimmäinen matkailu
kohde ja oikea kansallisnähtävyys
on Imatrankoski, jonne on saavuttu
ulkomaita myöten jo 1700luvulta
lähtien ihastelemaan kosken kuohu
ja. Imatrankoski syntyi noin 6 000
vuotta sitten Saimaan vesimasso
jen murtautuessa Salpausselän läpi.
1800luvulla, kun koskesta tuli yhä
suositumpi matkakohde ulkomaa
laisten keskuudessa, sen ympärille
perustettiin Suomen ensimmäinen
luonnonpuisto, Kruununpuisto.
SAIMAAN JÄRVIALUEELLA ON
AINUTLAATUINEN TARINA
Saimaa on aavoja järvenselkiä, sok
keloista saaristoa, hiekkarantoja,
kirkasta vettä ja ikivanhaa kallio
perää. Saimaan perusta syntyi noin
1 885 miljardia vuotta sitten, kun
Maan kivikehän laattojen törmäys
synnytti muinaisen vuoriston. Vii
meisimmän jääkauden muistona Sai
maata halkovat noin 12 500–11 500
vuotta sitten syntyneet Salpaus
selät. Yli 6 000 vuoden takaa olevat
kalliomaalaukset kertovat Saimaan
alueen muinaisten metsästäjien elä
ästä. Rantojen mahtaviin kallioihin
maalattiin ihmisiä, veneitä ja eläi
miä. Saimaalla on rikas geologinen
perintö.

KUMMAKIVI
Mikä on tuo valtava kivi keskellä
eimitään, jota turistit saapuvat ih
mettelemään pitkienkin matkojen
takaa? Asiaan vihkiytymätön saat
taisi luulla kyseessä olevan Aust
ralian Uluru, mutta tämä Kumma
kivi sijaitseekin EteläKarjalassa.
Näyttävä lohkare on jäänyt kallion
päälle kiikkumaan ja on yksi mo
nista jääkauden jäljistä alueella.
Emäkalliosta irtautunut siirtoloh
kare on ollut paikallaan jo vuosisa
toja, vaikka sitä monin keinoin on
koitettukin horjuttaa. Kummakivi
sijaitsee muiden mielenkiintoisten
luontoreittien varrella, lähellä on
esimerkiksi Suvorovin kanava Käyh
käällä. Kummakiveä et löydä Google
Mapsista, mutta perille pääsee pai
kallisen oppaan kanssa.
NORPPA, TUO ULJAS
JA PULLEA OTUS
Saimaannorppa on norpan alalaji,
jota tavataan vain Suomessa, Sai
maan järvialtaassa. Laji jäi jääkau
den jäljiltä jumiin Saimaan järviin ja
sopeutui elämään siellä. Vaikka nor
pan näkeminen onkin harvinaista,
kun sellaisen näkee köllivän aurin
koisella kalliolla, voi todeta reissun
olleen tekemisen arvoinen.

SALPALINJA
Salpalinja on toisen maailman
sodan aikainen puolustusraken
nelma, joka myötäilee Suomen ja
Venäjän välistä rajaa ja ulottuu
Suomenlahdelta Sallaan. Salpalinja
koostuu 1 200 kilometristä teräsbe
tonia, puuta, piikkilankaa ja kiveä
Suomenlahdelta Jäämerelle saakka.
Vierailun arvoisia ovat Salpalinjan
entisöidyt bunkkerialueet Luumäel
lä, Lemillä, Ruokolahdella ja Ylä
maalla. Mikäli lomailijoista metsä
retki kuulostaa hauskalta idealta, voi
tutustua Salpalinjaan Salpapolulla.
Suosittelemme kiinnostuneita eh
dottomasti ottamaan mukaan hyvän
oppaan, joka voi kertoa seikkape
räisesti alueen historiasta. Lisäksi
tarjolla on monia erilaisia kierroksia
– osa helpommin saavutettavissa, osa
syvemmällä korvessa.

Varaa oma oppaasi: Lappeenranta: saimaatravel.fi Imatra: imatratours.fi
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Täydelliset puitteet
aktiivilomaan
Lappeenrannan ja Imatran kesä tarjoaa rannalla makoilun ja mökkeilyn lisäksi
useita vaihtoehtoja luonnonystäville, retkeilijöille, vesipedoille ja hurjapäille.

Lappeenrannan ja Imatran seudulla
järjestetään runsaasti liikunta ja ur
heilutapahtumia, leirejä, turnauksia
ja kisoja. Jos nautit rajojesi koette
lemisesta tai nautit muiden taidok
kaista suorituksista, ovat Saimaan
monipuoliset harjoitustilat, laaduk
kaat pelipaikat sekä oheispalvelut
sinulle tehtyjä – olit sitten lajiin tu
tustuva, juniori tai ammattilainen.

AKTIIVILOMA
Elämys-, kalastus- & ohjelmapalvelut
LAPPEENRANNAN SEUTU

IMATRAN SEUTU

Tuhannen Tarinan Talo
www.tuhannentarinantalo.com

TaigaSaimaa
www.taigasaimaa.fi

Room Escape Lappeenranta
www.roomescapelappeenranta.fi

Tuplakasi-action
Hossukan Helmi
www.tuplakasi-action.fi

Saimaan palju
www.saimaanpalju.fi

Vuoksen Kalastuspuisto
www.vuoksenkalastuspuisto.fi

DRAKKARsport
www.drakkarsport.com

Kulttuuripalvelu Kaiku
www.creativekaiku.fi

Salpausselän harjualueelta löytyy
monia harjoittelutiloja: punttisaleja,
pururatoja, jalkapallo, tennis ja gol
fkenttiä, jäähalleja, monitoimihalli
ja pesäpallo, hiihto ja ampuma
hiihtostadion. Joukkuekohtaiset puku
kopit sekä varusteiden huolto, pesu
ja varastointi auttavat treenien ja
turnausten sujumisessa. Ruokailut
voi sopia toiveiden mukaan joko eri
halleille, majoitusliikkeisiin tai lä
heisiin ravintoloihin urheilijoille
sovitetuilla ruokavalioilla. Myös fy
sioterapia, lihashuolto ja lääkäripal
velut ovat huippuluokkaa.
Lappeenrannan Rauhan ja Imatran
Ukonniemen alueella voi kokeilla yli
70 eri lajia, joten harrastemahdolli
suuksissa on runsaasti valinnanva
raa myös matkailijoille. Saimaan alue
tarjoaa useita tapoja laittaa itsensä
likoon. Rääkkää keuhkojasi hiihto
ladulla, hio rystykäden lyöntiä ten
niskentällä ja toivu treeneistä hie
rontapöydällä. Tuo paikalliset asian
tuntijat osaksi liikuntalomaasi, niin
saat vielä enemmän vastinetta omalle
rehkimisellesi. Eri lajien valmenta
jilla ja ohjaajilla on käytössään par
haimmat teknologiset ja tekniset rat
kaisut harjoittelun tukemiseksi.

Parhaat kalapaikat löytyvät paikalli
sen oppaan johdolla, sillä he tuntevat
alueen kalavedet. Vuoksen Kalas
tuspuiston retkivalikoimasta löytyy
muun muassa uisteluretki Saimaalle,
opastus pitkäsiimakalastuksen pa
riin, tuulastusretki Vuokselle ja hei
näkuun lopun rapuretket. Myös Kyy
kosken viehekalastusalue Kannus
koskella on erinomainen kalapaikka.

SEIKKAILU- JA URHEILULOMA
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• Maastopyöräily
• Veneily
• Melonta
• Frisbee-golf
• Suunnistus
• Rullahiihto
• Hiihto
• Ampumahiihto
• Luistelu

Imatra Base Camp Oy auttaa
järjestämään muun muassa leirejä,
kilpailuja ja turnauksia eri lajien
parissa koko Etelä-Karjalan alueella.
Ota rohkeasti yhteyttä!

info@imatrabasecamp.fi
Majoitu kätevästi urheilupaikkojen
läheisyydessä. Imatran Kylpylästä
voi varata edullista Sport Camp ja
Sporttimajoitusta. Sporthuoneissa
majoittuu jopa kuusi junnua edulli
sesti ja Sport Camp hostellissa vielä
edullisemmin. Hotelli Rento majoit
taa mukavasti suuremmatkin seu
rat ja joukkueet. Vuokratkaa vaikka
koko hirsihotelli käyttöönne!

Escape Room
www.imatrankylpyla.fi
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Tässä joitain lajeja, joita pääset
harjoittelemaan Saimaan
alueella:
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• Retkiluistelu
• Jääkiekko
• Curling
• Jalkapallo

Ukonniemen tarjontaa:
• Kaksi suurta viihdekylpylää ja satoja tasokkaita huviloita
• Upeat uimarannat
• Saaristoristeilyt
• Matkustaja- ja huvivenesatamapalvelut
• Monipuoliset retkeily- ja latureitistöt
• Sisä- ja ulkoelämyspuistot
• Keilailu-, palloilu- ja jääurheiluhallit
• Tennis- ja padelkentät
• Golf ja frisbeegolf
• Maastopyöräilyyn pump track -rata ja 100 km
polkuverkostoa

ukonniemi.fi

Ukonniemi
LOMAPARATIISI SINISEN SAIMAAN RANNALLA
Ukonniemi on takuulla yksi Suomen kauneimpia matkailualueita. Se sijaitsee kirkasvetisen Saimaan rannalla muutaman kilometrin päässä Imatran keskustasta, ja vain parin tunnin junamatkan päässä Helsingistä. Sataman ansiosta sinne
pääsee suoraan vaikka veneellä.
Metsäinen alue tarjoaa täydelliset
puitteet mitä monipuolisimmalle
lomailulle. Alueen aktiviteettipuis
toihin tai Saimaan rantaharjuilla
kulkeville ulkoilureiteille ja urheilu
paikoille voi suunnata koko perheen
voimin ympäri vuoden. Kesällä
alueelta löytyy lisäksi esimerkiksi
golf sekä frisbeegolfradat.

Talviurheilun ystäville Ukonniemes
sä on tarjolla eteläisen Suomen pisin,
noin 5 kilometrin mittainen ensilu
men latu, jonka ansiosta hiihtokausi
alkaa jo lokakuun lopussa ja jatkuu
pitkälle kevääseen. Luonnonlumen
kaudella käytettävissä on ensilu
menladun lisäksi myös Ukonniemen
muu kattava latuverkosto.
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Aktiivisuudelle vastapainoa tarjoaa
loikoilu upealla hiekkarannalla tai
kylpylöiden lämpimissä altaissa ja
hemmotteluhoidoissa. Ukonniemen
alueelta löytyy majoitusvaihtoehtoja
aina kylpyläsviitistä lomahuviloihin
ja kodikkaisiin mökkeihin.
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Saimaan palju
KOKEMUKSIA VAILLA VERTAA
Suomen suurin järvi, Saimaa, ulottaa haaransa eri puolille Etelä-Karjalaa. Sen
rannat ja aallot tarjoavat monenlaista tekemistä sekä liikkumisesta että luonnosta
ja kauniista maisemista kiinnostuneille.
RETKEILE RENKAILLA
Hyppää sähköpyörän selkään Lap
peenrannassa ja lähde opastetulle
kahden yön retkelle Puumalaan.
Kaupungin vilinästä pyörät kuljet
tavat Sinut Taipalsaaren Sarvinie
meen, jossa voit lauttaa odotellessasi
ihailla viimeisen jääkauden aikaan
saannoksia. Sieltä matka jatkuu Sai
maan aalloilla, kun pyörälautta vie
retkeilijät Puumalan puolelle. Sai
maan syleilyssä sijaitseva Puumala
tarjoaa pyöräilijöille sekä huikaise
van kauniita maisemareittejä että
oivat puitteet kahden yön majoittu
miseen.
Jos pitkä pyörävaellus ja yöpyminen
eivät mahdu lomaohjelmaasi, voit
tutustua Etelä-Karjalan suppaiseen
ja harjuiseen maastoon myös lyhy
emmillä retkillä. Läskipyörän kyy
dissä matka taittuu iloisesti, vaikka
maasto olisi haastavampaakin. Tar
jolla on sekä karjalaisen kepeitä että
suurempaa sisua vaativia retkireitte
jä, joiden varrella mieli lepää ja kunto
kohenee.

SAUNO AALLOILLA KELLUEN
Syntymäpäivät, polttarit ja yritysten
tyhy-päivät ovat mitä oivimpia ta
pahtumia saunalautalla vietettävik
si. Ennen Saimaalle siirtymistä voi
yhteishenkeä hakea värikuulasodan
tai kuplafudiksen tiimellyksestä.
Metsäisen möyrimismaaston tar
joaa Savitaipaleen paintball-kenttä,
ja korkeampien esteiden sotatanner
löytyy Lappeenrannasta. Ammat
titaitoinen ohjaaja perehdyttää po
rukan värikuulasodan saloihin ja
varmistaa, että taisto käydään tur
vallisesti.
Kilpahengen saa koholle myös kup
lafudiskentällä. Kun jokaisella pe
laajalla on ympärillään suuri kupla,
alkaa jalkapallo muistuttaa jääkiek
koa: taklaaminen on nimittäin sallit
tua. Voiton vie kuitenkin tiimi, joka
tekee eniten maaleja, joten pelkän
törmäilyn sijaan huomio kannattaa
kiinnittää myös harhautuksiin ja tai
tavaan jalkatyöhön.

Värikuulasodan tai jalkapallopelin
jälkeen juhla- tai tyhy-päivää voi
jatkaa ruokailun ja saunalautan mer
keissä. Pelikentillä herännyt ruoka
halu tyydytetään ryhmän toiveiden
mukaisella murkinalla ja otteluiden
parhaita paloja muistellaan lauteilla
istuen. Kesäinen Saimaa tarjoaakin
parhaat jatkot vauhdikkaasti alka
neelle päivälle.
Saimaalle pääsee toki hikoilemaan
myös rehkimättä. Kutsu ystäväsi tai
työporukkasi suoraan saunalautalle
ja suunnatkaa aalloille heittämään
löylyä ja nauttimaan hyvästä seuras
ta: näin henkeäsalpaavan kauniista
miljööstä ja löylyjen lämmöstä pää
see nauttimaan samalla kertaa. Il
ta-aurinko, tyyntyvä järvi ja hämär
tyvä kesäilta tarjoavat kokemuksen,
joka ei unohdu ikinä.

Pyöriä saa myös vuokrattua omatoimiretkeilyyn tai pidempää, viikon
mittaista pyörävaellusta varten.
Liikkuvaan makuun on tarjolla myös
melontaretki, joka päättyy saunalautan lämpimiin löylyihin.
Saimaalle voi ottaa mukaan grillikokin, joka loihtii herkullista ruokaa
löylyjen jälkeen nautittavaksi.
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Savitaipale – luontoa
ja liikuntaa
Kahden suuren järven, Saimaan ja Kuolimon, syleilyssä, toisen Salpausselän päällä
sijaitseva Savitaipale tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia sekä luonnossa liikkumiseen että rakennetuilla liikuntapaikoilla urheiluun. Kunnan puhtaan kaunista
luontoa esittelevät retkeilyreitit ja valtatie 13:n varrella sijaitseva, runsaan lajivalikoiman kattava Liikuntapuisto eivät jätä tekemistä eivätkä kokemista vaille.
RETKEILE PUHTAASSA
LUONNOSSA
Sisemmälle Salpausselälle asettunut
Savitaipale on retkeilijän paratiisi.
Kunnan alueella sijaitsee monia ret
keilyreittejä, joista löytyy sopivaa
patikoitavaa niin lapsiperheille ja es
teettömiä reittejä tarvitseville luon
nossa liikkujille kuin haastavampia
polkuja mieliville patikoijille. Harjut
ja supat sekä metsä ja järvinäkymät
näyttävät eteläkarjalaisen maise
man parhaimmillaan ja vuodenajat
maalaavat maisematauluihin omat
sävynsä.
Kirkonkylän tuntumasta tai Le
pänkannon uimarannalta retkeilijä
voi suunnata Jääkauden jälkiä tut
kailemaan joko kävellen tai maas
topyörällä. Partakosken takaa taas
löytyy Orrainpolku, jonka ehdotto
mana huippukohtana on Luotolah
den vuoren näköalapaikka. Säänjär
ven retkipolku kuljettaa retkeilijän
Valkjärven ympäri ja Kärnäkosken
linnoituksen polku tutustuttaa kul
kijansa sekä linnoitukseen että van
haan myllyyn ja lotjasatamaan.

Luonnon ja historian lisäksi retkeil
lessä voi nauttia myös taiteesta, sillä
kirkonkylästä lähtevän Raitalan tai
depolun varrella on kymmenen luon
toon sulautuvaa taideproduktiota.
Osa retkeilyreiteistä on mahdollista
kulkea myös maastopyörällä, ja pyö
räilijöille on tarjolla vaativaakin ajet
tavaa. Lisäksi kirkasvetisen Kuoli
mon maisemiin pääsee tutustumaan
kuvankaunista melontareittiä pitkin
ja vesillä lipumisen vastapainoksi
reitin varrelta löytyy useita rantau
tumispaikkoja ja retkikohteita. Jää
tilanteen salliessa Kuolimolle pääsee
myös talvella, kun järven jäälle au
rataan viiden kilometrin mittainen
matkaluistelurata.
HIKI PINTAAN
LIIKUNTAPUISTOSSA
Viime vuosina Savitaipaleella on
panostettu merkittävästi urheiluti
lojen monipuolisuuteen ja kuntoon.
Valtatie 13:n varrella sijaitsevas
ta Liikuntapuistosta löytyy muun
muassa monitoimihalli, liikuntatalo,
jää ja curlinghalli, tekonurmikent
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tä ja upouusi yleisurheilukenttä.
Liikuntapuiston vieressä sijaitsevan
koulun pihalla on lähiliikuntapaik
ka, ja tekonurmen vierestä lähtevän
pururadan varrelta löytyvät frisbee
golfrata sekä tenniskentät.
Savitaipaleella pääsee siis sekä
sisä että ulkolajien pauloihin, sillä
Liikuntapuistossa onnistuu muun
muassa salibandyn, futsalin, ten
niksen, koripallon, jääkiekon, cur
lingin, jalkapallon ja frisbeegolfin
pelaaminen. Lisäksi hien saa pintaan
pituushyppyä ja ratajuoksua kokei
lemalla tai vaikka pururadan sup
paisassa maastossa hölkkäämällä tai
hiihtämällä.
Monipuolisuutensa ansiosta liikun
tapuistosta löytyy tekemistä monen
ikäisille touhuajille ja tilat soveltu
vat isompienkin ryhmien käyttöön.
Puisto tarjoaa hienot puitteet myös
leiritoimintaan, sillä kattavat urhei
lu ja liikkumismahdollisuudet sijait
sevat vain muutaman askelen päässä
toisistaan eikä kirkonkylän uima
halliinkaan ole pitkä matka.

SEIKKAILU- JA URHEILULOMA
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Lumi-iloa
talvi-päiviin

Kesätekemistä
isoille ja pienille

PIMEÄ VUODENAIKA SAA VALON LOISTAMAAN SISÄLLÄ.

KESÄISEN SAIMAAN RANNALLA EI TAATUSTI TULE AIKA PITKÄKSI.

Nauti pirteästä pakkaskelistä Lappeenrannan ja Imatran seudulla hiihtäen, lasketellen, pilkkien, luistellen, kelluen tai seikkaillen.

Tylsyyttä ei ole näillä leveysasteilla tunnettu vuosikausiin – tekemistä riittää jokaiselle päivälle!

KUIVAPUKUKELLUNTAA
Kuvittele
makaavasi
selällä
si jäiden kelluessa ympärillä ja
pakkasen
nipistellessä
poskia.
Kuivapukukelluntaa voi harrastaa
ympäri vuoden, sillä kuivapuku
pitää kuivana ja sen sisälle voi su
jauttaa riittävästi lämmintä vaatet
ta. Saimaalla ja Imatran Vuoksella
kelluntaa järjestää Tuplakasi Oy.
Vuoksikellunnassa virta vie muka
naan.
HUIPPUHIIHTOA JA
LUISTELUA
Satoja latukilometrejä, jokaiselle suksittavaksi. Jokavuotinen ensilumen
latu, joka ihastuttaa Imatran Ukon
niemessä. Saariston maisemista voi
nauttia retkiluistimilla. Liusua voi
myös ilmaisilla luistelukentillä ja
jääkiekkokaukaloilla.

Sisätiloissa on mahdollista luistella
Lappeenrannan UK Areenalla, Holi
day Club Arenalla Holiday Club Sai
maa kylpylän yhteydessä sekä Ukon
niemi-areenalla Imatralla.
PILKKIMISTÄ JA JÄÄLLÄ
KÄVELYÄ
Kalapaikkoja kannattaa testata myös
talvella, sillä pilkkiminen lähente
lee meditointia. Saalista voi narrata
Vuoksen Kalastuspuiston alueelta
tai muista alueen vesistöistä, joista
kalaa on saatavana luonnonvesistä.
Uistelukalastusta voi harrastaa kes
kellä kaupunkia ympäri vuoden. To
dennäköisimmin saalista saa alueen
kalaoppaiden avustuksella ja he voi
vatkin räätälöidä erilaisia retkiä asi
akkaan toiveiden mukaan. Talvisen
Saimaan jäällä käveleminen on myös
kokemisen arvoinen elämys ja suo
sittua paikallistenkin keskuudessa.

AVANTOUINTIA
Avantoon pääsee pulahtamaan mm.
Lappeenrannan Myllysaaren ranta
saunalla, jossa on miehille ja naisille
omat saunavuorot. Imatralla avan
toon pääsee Varpasaaressa.
JÄÄKIEKKO-OTTELUT
Suomen Jääkiekkoliigassa pelaavan
Lappeenrannan SaiPan kotiotteluissa
on tunnelma katossa. Hallin tiiviistä
tunnelmasta vastaa ympäri Etelä
Karjalaa saapuva yleisö. Imatran
Ketterän Mestismatseja voi seurata
Imatra Spa Areenalla.

MYLLYSAARI, LAPPEENRANTA
Myllysaaren puistosta löydät leikki
paikan, jalkapallokenttiä ja parkour
radan. Myös uimaranta, sukellustor
nit sekä rantakahvila ottavat innolla
vastaan.
LAPPEENRANNAN
HIEKKALINNA
Hiekkalinna on täynnä toimintaa
koko kesän ajan.
LASTEN LIIKENNEKAUPUNKI
Tämä klassikko on kesäisin kaikkien
lapsiperheiden suosikki. Liikenne
kaupungissa pienokaiset voivat har
joitella ajotaitojaan polkuautoilla.

KEILAILU
Kaato! Leikkimielinen kilpailu per
heen kesken piristää lomamatkaa.
Vietä päivä keilaten Holiday Club
Saimaalla tai Imatran Kylpylässä.
KALASTUSTA
Vuoksen Kalastuspuisto tarjoaa mm.
opastettuja kalastusretkiä ja kalas
tusvälineiden vuokrausta. Alueelta
löytyy myös lohiallas ja savustamo,
ravintola, tilaussauna sekä retkeilyja asuntovaunupaikkoja.

Saipa
www.saipa.fi

gosaimaa.com
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Let’s Play!

H I S T O R I A J A N Y K Y PÄ I VÄ K O H TA AVAT

LAPPEENRANNASSA

Lappeenrannan Hiekkalinna on
ihastuttanut satamassa jo 17.ker
taa, vuodesta 2004 alkaen. Teemat
ovat vaihdelleet vuosittain ja upean
Hiekkalinnan veistämiseen käyte
tään miljoonia kiloja hiekkaa. Viih
tyisän koko perheen keitaan palve
lutarjonta kasvaa alueelle tulevalla
Pomppulinnamaailma popuphuvi
puistokokonaisuudella. Entistä ak
tiivisempi Hiekkalinna 2021 tulee
rakentumaan pelien ja pelaamisen
monipuolisen maailman ympärille.
Pomppulinnamaailma tulee olemaan
noin 3000 m² kokonaisuus, jossa on
sisäänkäyntialue, jonne kaikilla on
vapaa pääsy. Pomppulinnamaail
man aktiviteettialueen pääsylipun
hinnalla Pomppulinnamaailmassa
voi viihtyä, vaikka koko päivän ja
alueella palvelee myös kahvila ja
jäätelökioski. Sisääntuloalueella ovat
myös 4paikkainen Benjitrampolii
ni sekä peliteltta. Peliteltasta löytyy
polettitoimisia hauskoja lasten ajan
vietepelejä, keinuautomaatteja ja
karuselleja. Pomppulinnamaailman
aktiviteettialueella on yli kymmenen
puhallettavaa pomppulinnaa, liuku
mäkeä, seikkailupomppulinnaa ja
leikkipaikkaa. Lisäksi pienimmil
le lapsille löytyy junarata sekä iso
eläinkaruselli.

Välinevuokraamosta löytyy ret
keilyn perustarvikkeet, jotka edes
auttavat matkailijoita tutustumaan
ja yöpymään luonnossa. Kesällä
Hiekkalinnalta on mahdollista läh
teä melontasaunalautta ja pyöräi
lysaunalauttayhdistelmäretkille
sekä kalastamaan. Upeat Saimaa
Geoparkin kohteet kuuluvat uusiin
melontakohteisiin, ja kannattaa
ensin tutustua Geopark – kohtei
siin Luonto ja tiedekeskus Saimaa
riumissa, Hiekkalinnan kupeessa.
Voit myös ottaa kaupunkipyörän
käyttöön ja lähteä tutustumaan Lap
peenrantaan, yhteen Euroopan vih
reimpään kaupunkiin!

Hiekkalinna on katujunan lähtö
paikka ja päätepysäkki, ja kyytiin
voit hypätä myös IsoKristiinan kaup
pakeskuksen kulmalta. Junalla kul
jet kätevästi kaupungin halki, näet
historiallisen Rakuunanmäen ja
linnoituksen tai siirryt Myllysaaren
perhepuiston ja uimarannan alueel
le. Matkalla näet myös upean Kaunis
Veera patsaan, joka ihastuttaa läsnä
olollaan Rantapuistossa.

ELÄVÄ LINNOITUS
Lappeenranta on ollut idän ja lännen
kulttuurien kohtauspaikka kautta
aikojen. Lappeenranta sai kaupun
ki oikeudet 1649, sekä ruotsalainen
että venäläinen vaikutus näkyy ehkä
parhaiten kaupungin vanhimmassa
osassa, linnoituksessa. Lappeenran
nan linnoitus on arvokas osa niin
suomalaisten, venäläisten kuin ruot

Hiekkalinnan alueella toimii myös
Lappeenrannan kaupungin matkai
luinfo, josta saa esitteitä, karttoja,
ajankohtaista tietoa Lappeenrannan
seudun käyntikohteista, tapahtumis
ta ja aktiviteettimahdollisuuksista.
Hiekkalinnan alueella palvelevat
myös entistä laajemmat välinevuok
rauspalvelut.

salaistenkin yhteistä kulttuuriperin
töä ja kuuluu Linnastalinnaan kult
tuurimatkailuketjuun. Linnoituksen
alueella on rikas museotarjonta ja
siellä sijaitsee myös Suomen vanhin
ortodoksinen kirkko. Rakennuksista
vanhimmat kuten pääportin vartiora
kennus eli nykyinen Ratsuväkimuseo,
nykyiset EteläKarjalan taidemuseon
rakennukset ja ortodoksinen kirkko
sekä Komendantion talo ovat 1700lu
vun viimeisiltä vuosikymmeniltä. Lu
moava linnoitus ja sen museot, puodit
ja kahvilat sekä kesäteatteri kutsuvat
nauttimaan modernista karjalaisuu
desta. Linnoitukseen voi tutustua
omatoimisesti Linnoituksen luontoja
kulttuuripolun avulla. Linnoituksen
ympäri kiertävä reitti on pituudeltaan
noin 1,8 km ja sen varrella on 11 opas
taulua. Tauluissa kerrotaan alueen
rakennusja
kulttuurihistoriasta
sekä omaleimaisesta kasvillisuudes
ta. Linnoituksen ja viehättävän sata
maalueen lisäksi Lappeenranta on
nykyään moderni matkailukaupunki,
josta löytyy tutustumiskohteita ja elä
myksiä ympäri vuoden.

Hiekkalinna on avoinna 5.6.–29.8.2021 klo 10-21
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Original Sokos Hotel Lappee
MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KAUPUNKILOMA, LAPPEENRANNAN
VILKKAIMMAN KAUPPAKESKUKSEN YHTEYDESSÄ!
SEIKKAILU SAIMAALLA
ALKAA LAPPEENRANNASTA
Original Sokos Hotel Lappee sijait
see Lappeenrannan ytimessä ja on
osa kauppakeskus IsoKristiinaa.
Junaasemalta hotellille kuljet vai
vattomasti myös kävellen, matkaa
Lappeenrannan
rautatieasemalta
IsoKristiinan on tasan kilometri.
Hotelliasukkaan ulottuvilla on iso
joukko palveluita, mm. mielenkiin
toisia kauppoja, houkuttelevia ravin
toloita ja kahviloita. Elokuvateatteri
Finnkino Strand, Sokos Hyvä Olon
hoitola, kampaamopalvelut, kunto
sali sekä Lappeenrannan Kaupun
ginteatteri löytyvät myös saman ka
ton alta.
Lappeessa majoitut vaivattomasti
ilmastoiduissa huoneissa, kokoustat
nykyaikaisissa tiloissa, rentoudut
saunaillan merkeissä tai työmat
kustajana harrastat työpäivän päät
teeksi! Persoonalliset, vuonna 2020
täysin uudistuneet, Saimaateemoin
valmistuneet Superiorhuoneet tuo
vat vierailuusi pientä lisäluksusta!
JÄRJESTÄ ELÄMÄSI TILAISUUS
LAPPEENRANNAN KESKUSTASSA
Upouudessa Sagatapahtumaravin
tolassa mahdollisuuksia on lukuisia!
Kesällä 2020 uudistettu ravintolasali
on ilmeeltään tyylikäs, raikas ja va

loisa, asiakaspaikkoja buffetruokai
luun on jopa 230:lle. Hotellissa on 5
ajanmukaisella kokoustekniikalla
varustettua tilaa, jotka tarjoavat
puitteet 5150 hengen kokouksille.
Nykyaikainen tekniikka sekä yhteis
työ Linnoituksen Kehruuhuoneen
kanssa mahdollistavat myös erin
omaisen hybridikokouksen isom
millekin seurueille. Hotellin välit
tömästä läheisyydestä löytyy myös
isompia tiloja, kuten Lappeenrannan
kaupungintalon tilat aivan viereises
tä rakennuksesta.
SYÖ, JUO JA NAUTI!
Original Sokos Hotel Lappeen laa
jasta ravintolavalikoimasta löytyvät
juhlatilojemme lisäksi vanha kun
non Rosso sekä viininystävien kei
das, koko kaupunginolohuone VENN,
jonne päiväsaikaan voit vapaasti tul
la viettämään aikaa vaikka etätöitä
tehdäksesi, myös ravintolan aukiolo
aikojen ulkopuolella! Nopeille herk
kusuille löytyy herkullisista kas
vispitoistaan tunnettu FAFA´S sekä
Hesburger. Viihtyisä Coffee House
shoppailun lomassa taltuttaa kah
vinjanon ja makean himon. Lisäksi
IsoKristiinan katon alla on lukuisia
muitakin kahviloita ja ravintoloita,
aina sushitarjonnasta Take Away
smoothien ystäville! Original Sokos
Hotel Lappeen kautta järjestyvät ho
telliasukkaalle pöytävaraukset myös
suosittuun pihviravintola Angus
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Steak & Wineen sekä juuri uudistu
neeseen, trendikkääseen Amaril
loon. Myöhäistä iltaa jatkat paikallis
ten suosimassa karaokeravintola Las
Palmasissa!

Virkisty ja viihdy meillä!

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS
SEKÄ ULKOILUMAHDOLLISUUDET KESKELLÄ KAUPUNKIA
Original Sokos Hotel Lappee on vas
tuullinen matkailutuottaja ja muiden
Sokos Hotellien tavoin hotellille on
myönnetty Green Key ympäristö
merkki, tunnuksena tehdystä ym
päristötyöstä ja ympäristönvas
tuullisen matkailun edistämisestä.
Suojelukohteenamme on Saimaan
norppa (WWF).

• Runsas Sokos Hotels Original-aamiainen uudistuneessa
tilausravintolassa

• Hyvät kulkuyhteydet kaikkien palveluiden äärelle

• Lukuisat yhteistyökumppanit mahdollistavat aktiviteetit lähialueella

• Kauppakeskus IsoKristiinassa elokuvateatteri, kaupunginteatteri sekä lukuisia
kauppoja
• Sokos Hyvän olon hoitola ja
kampaamopalvelut

Ulkoilemaan hotellilta pääset suju
vasti myös keskellä kaupunkia! Hen
kilökunta opastaa sinut kohti eloisan
satamaalueen sekä historiallisen
Linnoituksen ympäristöön, jonne
kävelymatka on alle kilometrin! Ke
säisin kuljet kaupungilla vähän pi
demmänkin matkan, hotellin omalla
lainajopolla. Myös lapsille suunnat
tuja liikuntapalveluita, kuten suo
sittu Liikennepuisto sekä Kimpisen
urheilukeskus sekä Lappeenrannan
keskustan uimahalli ja keilahalli
löytyvät aivan hotellin läheltä. Ho
tellista on saatavilla kesäisin lippuja
myös esimerkiksi Viipurin Golfin
upeille viheriöille sekä MS Camillan
kanavaristeilylle sekä kesäteatteriin.

KAUPUNKILOMA

• 260 hotellihuonetta, 6 ravintolaa sekä kokoustilat 5-150
hlö

• Kuntosali, uima-allasosasto
sekä asukassaunat sisältyvät
aina huoneen hintaan
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• Lappeenrannan omat ulkoilumahdollisuudet, uimahalli,
keilahalli lähistöllä
• Laaja tarjonta muita ravintoloita lähistöllä

Ikivihreä
Lappeenranta

Imatra on täynnä
tapahtumia

Kohtaa legendaariset rakuunat 1600-luvun linnoituksessa, risteile Saimaan saaristoon tai vain nauti
maisemista Suomen pisimmällä rantabulevardilla.
Lappeenranta on valittu yhdeksi Euroopan vihreimmistä kaupungeista, EGLA 2021 -tittelin voittanut
kaupunki kutsuu elämyksiin vain kahden tunnin
päässä Helsingistä.
VIEHÄTTÄVÄT
LUONTOKOHTEET
Voit tutustua uusiin Saimaan Geoparkin kohteisiin Luonto- ja tiedekeskus Saimaariumissa, Hiekkalin
nan kupeessa, ja aloittaa Saimaan
valloituksen suoraan satamastam
me. Kauniille, Saimaan rantoja myö
täilevälle ulkoilureitille, Rantarai
tille pääsee aivan Lappeenrannan
keskustan tuntumasta. Yhteensä 14,8
kilometriä pitkä Rantaraitti soveltuu
mainiosti kaikenikäisille ja kuntoi
sille liikkujille. Pappilanniemen alue
on erittäin arvokas ja monimuotoi
nen eteläisen Saimaan rantametsä,
josta löytyy monenlaisia elinympä
ristöjä ja luontotyyppejä. Viehättävä
satamaalue ja Myllysaari tarjoavat
lukuisia tapahtumia, aktiviteetteja
sekä virvoitusta koko perheelle. Voit
pulahtaa uimaan Myllysaaren uima
rannalla tai kuluttaa aikaa leppoi
sasti loikoillen Halkosaaren kärjessä
keskellä sataman sykettä.
HIEKKALINNA 5.6.-29.8.2021
Viihtyisän koko perheen keitaan pal
velutarjonta kasvaa alueelle tulevalla
Pomppulinnamaailma popuphu
vipuistokokonaisuudella.
Entistä
aktiivisempi Hiekkalinna 2021 tulee
rakentumaan pelien ja pelaamisen
monipuolisen maailman ympärille.
KROKOTIILIROCK
KESÄTEATTERISSA
21.6.31.7.2021
PERINNERATSUKOT
HEINÄKUUSSA
(kesu, klo 1116, säävarauksella)
Heittäydy sadan vuoden takaisiin
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Oletko koskaan käynyt jäästä rakennetussa
konserttisalissa? Entä ihastellut villinä kuohuvaa
koskea? Imatralla voit kokea elämyksiä pitkin vuotta.
56. IMATRANAJO – INTERNATIONAL ROAD RACE
CHAMPIONSHIP
Imatralla koetaan 2.4. heinäkuuta
jälleen päätähuimaava kansanjuhla,
kun ratamoottoripyörät kisaavat
vauhdikkaalla katuradalla aivan
keskustan tuntumassa. Kesän 2021
ajoviikonlopun yhteydessä järjeste
tään ensimmäistä kertaa Road Race
Rock.

tunnelmiin, kun punaisiin housui
hin ja luurankotakkeihin pukeutu
neet ratsuväen edustajat ratsastavat
Lappeenrannan Linnoituksessa ja
kaupunginlahden alueella heinä
kuussa.
SATAMAN VALOT 28.8.2021
Koko perheen tapahtuma Sataman
valot päättää Lappeenrannan kesä
kauden vuosittain elokuun lopussa.
Nauti musiikki, sirkus ja tanssiesi
tyksistä ja ihastele upeita valoteok
sia.

Imatranajo.fi
KULTTUURITALO VIRTA
Kulttuuritalo Virran monipuolinen
ohjelmisto antaa kokijalleen unohtu
mattomia elämyksiä ympäri vuoden.
Tarjolla on keikkoja, konsertteja, näyt
telyitä ja erilaisia esityksiä.

JOULUTORI 9.-23.12.2021
Tunnelmallinen Joulutori tarjoaa oh
jelmaa koko perheelle ja virittää koko
Lappeenrannan joulutunnelmaan.
Joulutorilla voi tehdä ostoksia, naut
tia viihdyttävästä ohjelmasta ja jou
lun odotuksesta.

Tutustu talon ohjelmistoon:
kulttuuritalovirta.fi.

Linnoituksen
Vanhankaupungin
päiviä vietetään vuosittain Lappeen
rannan kaupungin syntymäpäivän
yhteydessä 6.7.8.2021. Vanhankau
pungin päivät on koko perheen iloi
nen ja tapahtumarikas viikonloppu
Lappeenrannan linnoituksessa ja sen
ympäristössä.

SAIMAA CYCLE TOUR
9.10. heinäkuuta ajettava pyöräily
tapahtuma, joka on avoin kaiken ta
soisille pyöräilyn harrastajille. Reit
ti kulkee yöttömässä yössä keskellä
maailman kauneimpia järvimaise
mia. saimaacycletour.com
MUSTAN JA VALKOISEN
TEATTERIFESTIVAALI
27.31.7. järjestettävä festivaali
kokoaa yhteen teatterialan ammat
tilaisia ympäri maailmaa ja esittelee
monipuolista kansainvälistä teatte
ria, joka ei jätä kylmäksi.

Lappeenrannan keskustassa, si
jaitsee Suomen vanhin puinen raa
tihuone vuodelta 1829. Tämä upea
rakennus on kaupungin sydän ja
ensi kesänä, heinäkuussa, mat
kailijoilla on mahdollisuus päästä
vierailemaan Raatihuoneelle opas
tetulla kierroksella. Lisätietoja kier
roksista ja aikatauluista saat Lap
peenrannan Matkailuneuvonnasta
lappeenranta@gosaimaa.com

Blackandwhitetheatre.net
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KOSKINÄYTÖKSET 2021
Suomen vanhin matkailunähtävyys,
mahtava Imatrankoski, kuohuu jäl
leen vallattomana kesäkauden koski
näytöksissä.
Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot:
Imatrankoski.fi
Perinteiset opastetut kävelykierrok
set Imatrankosken ympäristöön ja
historialliseen Kruununpuistoon.
imatratours.fi
SOUNDOME
Koe takuulla ainutlaatuinen elämys
jäästä ja lumesta rakennetussa kon
serttisalissa. Jopa soittimet, joilla
konsertit soitetaan ovat valmistet
tuja jäästä! Jää on nostettu Vuok
sesta, keskeltä tapahtumaaluetta.
Esitykset Vuoksen kalastuspuistossa
Imatralla.
Soundome.fi
POKKA PITÄÄ
Imatran kesäteatterissa nähdään
huippusuosittuun Pokka pitää sar
jaan pohjautuva komedia, jonka hul
lunkuriset hahmot Hyacinth Bucke
tin johdolla tarjoilevat riemukasta
seuraa.
Lisätiedot ja aikataulut:
Teatteriimatra.fi.

Anna itsellesi
yöt hotellissa

Seilaa Saimaalla ja
viisumivapaasti Venäjälle

Harva asia voittaa sitä tunnetta, kun
saa laskea laukkunsa hotellin lattial
le, riisua kengät ja rojahtaa sängylle.
Laittaa televisio päälle, kaataa itsel
leen lasillinen ja hemmotella itseään.
Siksi hotelli on vaihtoehtona loista
va. Se on sijoitus itseensä.

Hotelleista on lyhyt matka teatterei
hin, kauppakeskuksiin sekä myös
pienempiin, idyllisiin putiikkeihin ja
kahviloihin.

LAPPEENRANNAN SEUTU

OSTOKSILLE

IMATRAN SEUTU

HOTELLIT

Capri-keskus
www.holidayclub.ﬁ

HOTELLIT

Holiday Club Saimaa
www.holidayclub.ﬁ
Original Sokos Hotel Lappee
www.sokoshotels.ﬁ
Hotelli Salpa
www.hotellisalpa.ﬁ
Salpalinjan Hovi huoneistohotelli
www.salpalinjanhovi.com
Hotelli Rakuuna
www.rakuunahotelli.ﬁ
INCOMING-MATKATOIMISTO

Kauppakeskus Galleria
www.gallerialappeenranta.ﬁ

Hotellissa asuessaan voi samanaikai
sesti kohottaa itsensä arjen yläpuo
lelle että leikkiä paikallista.

Imatran Kylpylä
www.imatrankylpyla.ﬁ
INCOMING-MATKATOIMISTO

Kauppakeskus IsoKristiina
www.isokristiina.ﬁ

Savonlinja Oy
www.savonlinja.ﬁ

Prisma Lappeenranta
www.prisma.ﬁ

Imatra Tours
www.imatratours.ﬁ

Myllykeskus
www.eekoo.ﬁ

OSTOKSILLE

Sokos Lappeenranta
www.eekoo.ﬁ

Saimaa Travel Oy
www.saimaatravel.ﬁ

Säräkauppa
www.sarapirtti.ﬁ

Savonlinja Oy
www.savonlinja.ﬁ

Pulsan Asema - sisustuspuoti
www.pulsanasema.ﬁ

Havi Outlet
www.havi.ﬁ
Prisma Imatra
www.prisma.ﬁ
Iloisen Pässin Maalaispuoti
www.iloinenpassi.ﬁ

NÄHTÄVYYKSIÄ

Lappeenrannasta ja Imatralta lähtevät maisemaristeilyt vievät keskelle ainutlaatuista järviluontoa. Viisumivapailla risteilyillä pääsee kätevästi rajan yli Viipuriin ja voi halutessaan jatkaa matkaa Pietarin kulttuurinähtävyyksien äärelle.
Saaristoa voi tutkia myös omalla veneellä.
LAPPEENRANNAN SATAMA
Suomen suurimman sisävesi laivan,
350 paikkaisen M/S Camillan kyy
tiin voi hypätä Lappeenrannan sata
masta. Satamasta voi valita alukseksi
myös viihtyisän ja ryhmille erin
omaisesti sopivan 75 paikkaisen M/S
Saimaa Margaretan. Molemmat lai
vat vievät aikatauluristeilyille saa
ristoon ja Saimaan kanavalle. Lappeen
rannasta Viipuriin ulottuva 43 km
pitkä Saimaan kanava yhdistää 76 m
meren pinnan yläpuolella olevan Sai
maan Suomenlahteen. Kanavassa on
kahdeksan sulkua, ja aikataulunmu
kaisella kanavaristeilyllä voi kokea
Mälkiän sulun, jossa on lähes 13 met
rin korkeusero.

Risteilylle ei tarvita viisumia, jos
matka tehdään laivalla kumpaankin
suuntaan. Viisumivapaus koskee
kaikkien maiden kansalaisia, joten
myös mahdolliset kesävieraat mat
kustavat kätevästi mukana.
Risteilykausi kestää toukokuusta
syyskuuhun. M/S Carelian kaikkien
Venäjäristeilyjen lähtösatamana on
Lappeenranta. Saimaa Travel järjes
tää ympäri vuoden yksityis ja ryhmä
matkoja Venäjälle.
OMALLA VENEELLÄ
Rantaviiva tarjoaa silmiä hiveleviä
saaristomaisemia ja mukavia pysäh
dyspaikkoja. 14 000 saaren rytmittä
mä rannikko on ihanteellinen omalla
veneellä liikkumiseen. Ympäri Etelä
Karjalaa on vierasvenesatamia, joista
veneilijä saa tarvitsemansa laaduk
kaat palvelut. Satamatoimisto sijait
see Lappeenrannan matkustajasata
man kupeessa. Alueelta löytyy myös
useita retkisatamia ja lukuisat uima
rannat, taukotuvat ja laavut odotta
vat retkeilijöitä.

VIISUMIVAPAASTI
VENÄJÄLLE
Saimaan kanavan kautta Lappeen
rannasta pääsee viisumivapaasti
sekä Viipuriin että Pietariin. Päivän
mittaisella miniristeilyllä Viipuriin
tutustut tehokkaasti kaupungin vä
rikkääseen historiaan. Kahden tai
kolmen päivän matkalla aikaa jää
jo rauhallisempaan tutustumiseen,
joka kaupungille kannattaa ehdot
tomasti antaa. Pietariin matkataan
Viipurin kautta tilausajobussilla.

VUOKSEN KALASTUSPUISTO
Imatran Vuoksen Kalastuspuistosta
lähtevä Vuoksella seilaava Vuoksetar

Kotkaniemi - Presidentti P.E.
Svinhufvudin kotimuseo
www.kotkaniemi.ﬁ
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on ihanteellinen pienille ryhmille
ja sopii hyvin myös liikuntarajoit
teisille. Aikatauluristeilyjen lisäksi
Vuoksetar sopii myös tilausristeily
käyttöön.
TILAUSRISTEILYT
Omalla porukalla on mukavaa lähteä
myös tilaisristeilylle. Alueen sata
mista pääsee juuri toiveiden mukaan
suunnitelluille vesiretkille. Esimer
kiksi Holiday Club Saimaan vierei
sestä Rauhan rannasta voi suunnata
ulapalle ihastelemaan upeita järvi
maisemia. Unohtumattomia kesä
maisemia pääset ihastelemaan myös
suoraan Imatran Kylpylän rannasta.

Lisätietoa risteilyistä:
M/S Camilla
www.karelialines.fi
M/S Carelia
www.saimaatravel.fi
M/S Saimaa Margareta
www.saimaanristeilyt.fi
M/S Vuoksetar
www.vuoksenkalastuspuisto.fi

TOIMINTAA &
CHILLAUSTA

Nauti menneen ajan hehkusta
Viihtyisä ja rauhallinen Hotelli Rakuuna sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, historiallisesti
arvokkaalla Rakuunamäellä. Kaikki kaupungin palvelut sekä upea luonto järvimaisemineen
ovat käden ulottuvilla. Mukava saunaosastomme porealtaineen takaa rennon vierailun.
Tyylikkäät huoneet sekä kattava huonevalikoima tarjoavat vaihtoehtoja jokaiseen tarpeeseen ja
erikoisuutena meillä on myös armeijan tunnelmaa henkivät Tuvat 4-6 majoittujalle.
Hotelli Rakuuna | Mannerheiminkatu 8, 53900 Lappeenranta | info@rakuunahotelli.fi | 010 340 2040

Vedä henkeä Salpassa!

HOSSUKAN HELMI

TUPLAKASI-ACTION

Meiltä löydät mm:
• Perinteisen ja ison sisäsaunan
• Tunnelmallisen puulämmitteisen hirsisaunan
• Kokous- ja illanviettotilat sekä ulkoporealtaan
• Saunatilat n. 30 hengelle ja kokous/ruokailutilat jopa 80 hlölle.

Tarjolla mm:
• Paintball
• Fatbike
• Yhteispelit
• Tarkkuuslajit
• Sup-laudat, kanootit
• Kuivapukukellunta
• Karting
• Räätälöidyt paketit

on erityisesti ryhmien ja matkailijoiden tarpeisiin suunniteltu tilaussauna, josta löytyy
myös kokoustilat. Upeissa maisemissa
sijaitsevan saunan leppoisista löylyistä
pääset vilvoittelemaan suoraan puhtaaseen Saimaaseen ja suureen ulkoporealtaaseen.

tarjoaa laadukkaat elämys- ja ohjelmapalvelut niin matkailijalle, synttäriporukalle, pikkujouluun, polttareihin,
tyky-päivään, tai vaikka yritysjuhliin.
Meiltä voit myös vuokrata kaiken tarvittavan toiminnantäytteisiin juhliisi.

Go Cart

Kokous- ja koulutustilaa on 50 hengelle. Salpassa on viikoittain
mukavia viihdetapahtumia: tanssia, elävää musiikkia, karaokea
ja paljon muuta. Tarkista tapahtumat nettisivuiltamme.

Hyvinvarusteltu kolmen tähden Hotelli Salpa sijaitsee upealla
paikalla, Luumäellä, kirkasvetisen Kivijärven rannalla, Salpausselän harjurinteessä, vanhan kuutostien varressa.
Hotelli, ravintola ja kahvila palvelevat matkalaisia, kokoontujia,
pistäytyjiä ja vapaa-ajanviettäjiä ympäri vuoden. Salpassa on
uima-allas, kaksi saunaa ja oma uimaranta. Majoittujille on 33
vasta remontoitua huonetta ja majoitustilaa 87 henkilölle.
Hotelli Salpa, Puhelin 010 311 3840, Itsenäisyydentie 609 c (Lappeenrannantie 265), 54530 Luumäki, www.hotellisalpa.fi, info@hotellisalpa.fi

Action- ja saunapalvelujen, Hossukan Helmen
lisätiedot ja varaukset:

Koe vauhdin huumaa
oikealla, 763 m mittaisella
karting-radalla.

www.tuplakasi-action.ﬁ
info@tuplakasi.ﬁ
+358 45 6353 811

www.go-kart.ﬁ
info@go-kart.ﬁ
+358 400 780 631

Saunan osoite: Hosseinlahdentie 139, Imatra

LEMIN SÄRÄ - YKSI SUOMEN SEITSEMÄSTÄ IHMEESTÄ
Tuhatvuotisen perinteen mukaisesti valmistettu lammasherkku särä,
on suussa sulava makunautinto. Lemiläiseen tapaan särä nautitaan
meillä hartaasti ja niin monta kierrosta kuin maistuu.
Tervetuloa ravintolaamme, yksin, kaksin tai sankoin joukoin!
Ravintola Säräpirtti Kippurasarvi
Rantatie 1, 54710 Lemi, p. 05 4146 470, info@sarapirtti.fi
www.sarapirtti.fi

www.rautjarvi.fi

Taipalsaari o
sius niiko
saari Saimaas.

RAUTJÄRVIRAIKAS
RAJASEUTU
Li nn un la ul u a ,
lu on n on rau ha a ,
ko ski en pauh u a ,
mets ien t a ika a.
T ul e ja t ut ustu ,
i hastu ja rakas tu !

TAIPALSAARI 700 SAARTA / RANTAVIIVAA YLI 1000 KILOMETRIÄ / 200 METRIÄ RANTAVIIVAA JOKAISELLE ASUKKAALLE /
17 JÄRVEÄ / 4 700 ASUKASTA / NOIN 7 000 VAPAA-AJAN ASUKASTA
taipalsaari.fi

RUOKOLAHTI
- pyöräilypitäjä

RUOKOLAHTI

PUMPTRACK

Satoja kilometrejä
maastopyöräreittejä

Kaikille maksuton
kumpuileva asfalttirata

Saimaa Bikepark
alamäkiajajille

Ruokolahdella
Suomen SUURIN

Saimaan Saaristoreitti
maantiepyöräilijöille

Kaikkea kivaa
pyöräilijöille
ja muillekin!
ruokolahti.fi

Suomen
Kansallisihme
Imatra on erityinen paikka,
suoranainen ihme.
Karjalan parhailla laulumailla
sijaitseva kaupunki vetää puoleensa
tapahtumia ja nähtävyyksiä,
jotka jo yksin herättävät huomiota.
Imatralle niitä on keräytynyt useita.
Koe Imatran voima.

kansallisihme.fi

ORIGINAL SOKOS HOTEL

LAPPEE

Ihan Suomessa.

Ihana irtiotto arjesta
shoppaillen ja hotellin
palveluista nauttien!

Varaukset
myyntipalvelusta:
sales.lappee@sok.fi
puh. 010 762 1000
ark. 8.30–16.00
(0,0835€/puh +
0,1209€/min)

Original Sokos Hotel Lappee on kaupunkilaisten ja vierailijoiden yhteinen
kohtaamispaikka keskellä kaupungin ydintä, kauppakeskus IsoKristiinaa.
Kauppojen ja runsaan ravintolatarjonnan lisäksi voit mennä vaikka hem
moteltavaksi Hyvä Olo hoitolaan, lefaan Finnkino Strandiin tai naut
timaan kulttuurista Lappeenrannan Kaupunginteatteriin. Kaikki nämä
saman katon alla!
Puhtaat valkeat lakanat ja huoliteltu huone, ihana saunaosasto uima
altaineen ja kuntosaleineen, viihtyisät ruoka ja iltaravintolat sekä runsas
ja herkullinen Originalaamiainen raikkaassa Saga Event Venue ravintolassa
takaavat rentouttavan hotellilomasen.

Holiday Club Saimaa
Nauti, rentoudu ja viihdy. Sukella monipuolisten aktiviteettien,
palveluiden ja ravintolaherkkujen maailmaan. Hotellimajoituksen
hintaan sisältyy aamiaiset ja kylpylän vapaa käyttö, loma-asuntoon
vuodevaatteet, pyyhkeet ja loppusiivous.

holidayclub.fi

Original Sokos Hotel Lappee
Brahenkatu 1, 53100 Lappeenranta
www.sokoshotels.fi

Villa Lummelahti

Lummelahdella on Huvila, Pikku mökki, Kalliomaja,
upea luonto ja paljon tekemistä Saimaan rannalla ympäri vuoden!

• Huvila on hyvin varustettu ja tilava, 130 m²,
8+2 henkilöä. Terassi auringonlaskun suuntaan.
Grillikatos ja oma laituri.
• Pikku mökki on 2- kerroksinen, 36 m²,
tupakeittiö, terassi järvelle, 3+1 henkilöä.
Puilla lämmitettävä sauna ja oma laituri.
• Kalliomajalta on upeita näkymiä, 20 m², iso
terassi talon ympäri, 2+2 henkilöä. Lasikattoinen
grillikatos nautiskeluun sekä ruoanlaittoon.

Virkistävä loma
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www.villalummelahti.ﬁ | +358407221153 | info@villalummelahti.ﬁ
Kopinniementie, 54950, Savitaipale

Salpalinjan Hovi
Majoitu kotoisasti kartanomaisessa hotellissa
Salpalinjan Hovi tarjoaa
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Virkistytkö parhaiten lepäilemällä vai liikkumalla? Imatran
kylpylän 16 allasta, monipuoliset palvelut ja Ukonniemen upeat
ulkoilumaastot Saimaan rannalla antavat mainiot mahdollisuudet
niin rauhalliseen kuin aktiiviseen lomaan, myös lapsiperheille.

Rentoudu upeissa maisemissa tai työskentele uudessa ympäristössä!

ja
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nt

-h u o n e

Saimaan luonnon taianomaista tunnelmaa henkivä kylpylä Taikametsä ja hyvin varustettu kuntosali kuuluvat aina loman ja
majoituksen hintaan. Meillä on oma kauneushoitola sekä monta ravintolaa, joissa herkutellaan ja vaihdetaan illalla viihteelle.
Voit yöpyä hotellissa, loma-asunnossa, luhti- tai lomasviitissä. Tervetuloa lomalle Saimaalle.

Katso lomatarjoukset ja varaa
imatrankylpyla.fi
myynti@imatrankylpyla.fi p. 0300 870 502
•

Puhelun hinta: Lanka- ja matkapuhelimesta 0,69 € / min + pvm / mpm

•
•
•
•

Viehättävää majoitusta luonnon helmassa
Leppoisaa oleilua
Luonto-, geopark- ja sotahistoriakohteita
Lappeenrannan runsas palvelutarjonta lähellä

Lepää ja virkisty
•
•
•
•
•
•
•

Aktiviteetteja tai jouten oloa
Ulkoile ja liiku luonnossa.
Rutolan kyläpolku
Hiihdä, luistele, lumikenkäile ja pilkkikalasta
Sauno hotellin perinteisessä saunassa
Retkeile, pyöräile, sienestä, marjasta ja grillaa
Opastetut kierrokset Salpalinjan luoliin

Tutustu ja varaa

salpalinjanhovi.com | info@salpalinjanhovi.fi | +358 50 3360986
Salpalinjan Hovi, Vanha Mikkelintie 125, 53830 Lappeenranta

SAIMAANPALJU.FI

p O LT TA R I T S A U N A L A U T TA P Y Ö R Ä M AT K A I L U y R I T Y S TA P A H T U M AT

Löydä
Saimaan
kätketyt
aarteet
Saimaa Geopark on nyt UNESCO Global Geoparkstatuksen ansainnut kansainvälisen tason geopark. Geopark on luontomatkailukonsepti, jossa
yhdistyvät alueen merkittävä geologinen perintö, maisemat ja nähtävyydet. Kulttuuri – ja luonnonperintö tulee myös esille kohteissa, toiminnoissa ja matkailutuotteissa. Saimaan syleilyssä
löydät meidän kätketyt aarteet, ne ovat kätesi ja
silmiesi ulottuvilla.

ja palvelut osoitteesta: saimaageopark.fi/
yrityspartnerit ja luontomatkailuportaalista
Outdoor Active outdooractive.com (Saimaa
Geopark).

Saimaa Geoparkin yrityspartnerit tarjoavat
matkailijoille tuotteitaan ja palveluita hersyvällä savolais-karjalais-mentaliteetilla ryyditettynä. Kurkkaa Saimaa Geopark Partner-tuotteet

Saimaa Geoparkin geokohteet tarjoavat ihania
hiekkarantoja, kuuluisia siirtolohkareita ja mystisiä kalliojyrkänteitä. Jos mietit mikä on geokohde, niin vastaus löytyy meidän nettisivuilta
saimaageopark.fi/kohteet.

Partnereiden tarjonta kattaa aktiviteetit, ruokamatkailun, vesillä oleilun ja retkiopastukset. Partnerit toimivat tietenkin vastuullisen matkailun
periaatteiden mukaisesti.

Tule meille oljamiin – viihtymään ja olemaan!

saimaageopark.fi
Photo: Mainostoimisto Dominus oy

Karelian Gourmet 1/2

•
•
•
•

Villa Malmi
Ravintola Voima
Café Virta
catering services

Karelian Gourmet Oy
Ivontie 1, Imatra
p. +358 50 560 4447
kareliangourmet.fi

Hyvän matkan
salaisuus on helppous
Lappeenranta Airport on nopein ja kätevin reitti Kaakkois-Suomesta Eurooppaan.
Kun muualla jonotetaan, meillä ollaan jo perillä.

FLY FROM ONLY

€24.99

Euroopan suurin halpalentoyhtiö
Ryanair lentää Lappeenrannasta
Berliiniin, Memmingeniin, Wieniin,

Budapestiin sekä Milanoon. Katta
vat jatkoyhteydet näistä kohteista
muualle maailmaan.

Vinkkejä Lappeenrannan majoitus
paikoista gosaimaa.com

Varaa matkasi osoitteesta ryanair.com

FLY LAPPEENRANTA TO
BERLIN, MEMMINGEN, MILAN, BUDAPEST AND VIENNA
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LAKELAND
EXPERIENCES

Varaa elämys täältä

NORJA

VENÄJÄ

RUOTSI

EteläKarjala

Rovaniemi

Parikkala

SUOMI

Rautjärvi

Ruokolahti
Savitaipale

Oulu

Taipalsaari

Lemi

IMATRA
Imatran raja-asema

LAPPEENRANTA
Nuijamaa

Luumäki

Vainikkala

Kajaani

Rauha /
Joutseno

Ylämaa

Nuijamaan raja-asema

Vainikkalan raja-asema (Allegro)
Saimaan kavava
VIIPURI

Vaalimaa

Vaalimaan raja-asema

Viisumivapaasti Viipurin
ja Pietarin risteilyille

Kuopio

Vaasa

SAIMAA
SUOMI

Joensuu

Varkaus

Jyväskylä

Savonlinna
100 km

Mikkeli
Pori

Tampere

IMATRA
LAPPEENRANTA

Lahti

Turku

Tallinna

Viipuri

Kotka

Vantaa
HELSINKI

LAPPEENRANTA/IMATRA–HELSINKI 230 km

Kouvola
Hamina

Espoo

LAPPEENRANTA/IMATRA–PIETARI 200 km

Porvoo

Moskova
Pietari

