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Linnansaaren kansallispuiston sadat saaret ja luodot 
ovat saimaannorpan ja kalasääsken valtakuntaa. 
Ihmisen ja luonnon rinnakkaiselo näkyy vanhoina 
kaskimetsinä ja perinnemaisemina. 

visitsaimaa.fi • gosaimaa.com

KOE 
AITO 
SAIMAA 

Saimaan kauniit maisemat ovat myös luontoa puhtaimmillaan. Saimaan  
vesistöjen kirkkaus ja metsien vehreys itsessään vaikuttavat positiivisesti 
hyvinvointiin – puhdas, happiraikas ilma auttaa niin mieltä kuin kehoakin 
jaksamaan paremmin. Saimaa on Suomen metsärikkainta aluetta ja myös 
Saimaan vesistöt ovat maamme puhtaimpia. Saimaan luonto on ainutlaatuinen 
– esteettisesti, historiallisesti ja hyvinvoinnillisesti ajatellen. 

Saimaa on uniikki myös saavutettavuudeltaan – meillä voit tehdä mieleisesi 
kiertomatkan, tulit sitten mistä suunnasta ja millä kyydillä tahansa. Mikkelin, 
Varkauden, Savonlinnan, Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien ympärille 
rakentuvat teemareitit sisältävät myös hienoja maaseutukohteita, loistavia 
ravintoloita ja majoituspaikkoja, uniikkeja nähtävyyksiä ja mielettömästi mukavaa 
tekemistä. Myös pienemmät paikalliset reitit kannattaa katsastaa – Saimaalta 
löytyy tekemistä ja näkemistä päiväksi, viikoksi tai pidemmäksikin aikaa!

REITTEJÄ JA  
RENGASMATKOJA 

PALA PUHTAINTA  
SUOMEA

Kesämökkiläisen ja rantasaunojan paratiisi löytyy Saimaalta. Kilometreittäin 
puhdasta, rauhallista rantaviivaa ja tuhansia tunnelmallisia poukamia, 
auringonlaskuja ja -nousuja kuikan sulosointujen tahdittamina. Mökkilaitureita, 
joiden nokassa on yhtä hyvä onkia, pestä perunoita, nostaa saunavettä tai 
vain kuunnella laineiden liplatusta. Pehmeät löylyt, saunavastan lämmin  
kosketus ja pulahdus Saimaan puhtaisiin vesiin on hyvinvointia parhaim- 
millaan. Saimaan saaristossa lepää niin keho kuin mielikin.  

MÖKKIELÄMÄÄ 
Yksi Saimaan alueen uniikeista asukeista on maailman uhanalaisin hylje – Saimaan- 
norppa, joka on asustellut Saimaalla jo yli 8 000 vuotta. Saimaannorppia on vain  
noin 430 kappaletta. Nämä sympaattiset ja uteliaat eläimet omaavat hyvin saimaa- 
laisen elämänasenteen – kevätauringossa köllöttävän norpan rentous ja 
veneseuruetta tervehtivän norpan seurallisuus ovat myös Saimaan asukkaiden 
ydinominaisuuksia. Paikalliset vaalivatkin norppia alueen aarteina ja tekevät 
kaikkensa norppakannan kasvamisen ja hyvinvoinnin eteen. 

SAIMAANNORPAN  
VALTAKUNTA 

Saimaalla on lomailtu vuosisatoja. Suomalaisten sielunmaisemat  
– aavat järvenselät, sokkeloinen saaristo ja kauniit lahdet ja poukamat –  
luovat loistavat puitteet sekä rentoutumiseen, että kaikenlaiseen tekemiseen. 
Puhdas luonto, vuodenaikojen vaihtelut, monipuoliset kulttuurikohteet 
ja herkulliset ruokaelämykset kutsuvat niin paikalliset kuin vierailijatkin 
nauttimaan ainutlaatuisista kokemuksista Saimaalla. 

LINNANSAAREN  
KANSALLISPUISTO 

KOLOVEDEN  
KANSALLISPUISTO
Koloveden kansallispuisto on melojan paratiisi.  
Kalliomaalaukset kertovat luonnon ja ihmisen 
vuosituhantisesta yhteiselosta. Mannerjäätikön 
muovaama Koloveden maisema hurmaa 
jylhyydellään. Jos olet onnekas, utelias 
saimaannorppa voi tulla tervehtimään sinua!

SAIMAA
Pinta-ala ........................ 4 400 km2

Rantaviiva .................... 14 850 km

Saaria .............................. 13 710

Pinnan korkeus ............75,70 m

Suurin syvyys.......................84 m

Keskisyvyys ...........................17 m Su
om
i
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Imatran tunnetuin nähtävyys on kuohuva Imatrankoski, joka on samalla Suomen 
vanhin matkailunähtävyys. Imatran matkailuhistoria on alkanut jo 1770-luvulla. 
Vuoksen rantaa koristaa Imatrankosken ympäristöön vuonna 1842 perustettu Suomen 
ensimmäinen luonnonpuisto – Kruununpuisto, joka sijaitsee kaupungin keskellä. 
Nykyisin Kruununpuisto koostuu neljästä puisto-osasta ja erilaisista nähtävyyksistä. 
Kruununpuistosta löytyy muinaisuoman puisto hiidenkirnuineen, näköalapaviljonkeja 
kosken partaalla, Suomen suurin vesivoimalaitos ja kesäteatteri.

Mikkelin Ristiinassa sijaitsevat Astuvansalmen 
kalliomaalaukset ovat yksi Pohjoismaiden 
suurimmista kalliomaalauskohteista. Maalaukset 
sijaitsevat pystysuorassa kalliopinnassa noin 
10 metriä nykyisen vedenpinnan yläpuolella. 
Vedenkorkeuteen perustuvan ajoituksen mukaan 
maalaukset ovat 6000–4500 vuotta vanhoja. 
Maalauksissa esiintyy mystisiä kuvioita, hirviä, 
ihmisiä ja kämmenenjälkiä. Maalauspaikkaa vartioi 
”kalliojumala”, tietystä suunnasta katsoen nähtävä 
kallioon piirtynyt ihmisen pää. Maalauksille pääsee 
kesäkaudella risteillen. Kesällä Saimaa 
Hop On Hop Off -bussi-/venekuljetukset 
Mikkelistä mm. kalliomaalauksille.

Suomen vuoden 2017 retkikohteeksi valittu Punkaharjun harjualue edustaa  
harjuluontoa kauneimmillaan. Se onkin yksi Suomen kansallismaisemista ja 
jylhien mäntyjen välistä aukeavat kauniit järvinäkymät houkuttelevat ihmisiä 
alueelle vuodesta toiseen. Erikoisleimansa alueelle antaa sen pitkä matkailukäyttö 
ja kulttuurihistorialliset kohteet. Punkaharjun luonnonsuojelualue on yksi 
maailman vanhimmista, sillä siitä perustettiin kruunupuisto jo vuonna 1843.

PUNKAHARJUN  
HARJUALUE 

ASTUVANSALMEN  
KALLIOMAALAUKSET

Saimaalta Suomenlahdelle on liikennöity vuodesta 1856. Valmistuttuaan Saimaan 
kanava oli Suomen suuriruhtinaskunnan taloudellisen nousun ja teknisen osaamisen 
symboli (28 sulkukammiota, 58 km). Nykyinen kanava vihittiin käyttöön vuonna 1968. 
Pituutta kanavalla on 43 km ja siinä on kahdeksan sulkua, kolme Suomen ja viisi Venäjän 
puolella. Korkeusero on 76 metriä ja kanava on Suomen vuokraama. Kanavaristeilyllä 
(2h) pääset kokemaan mm. 13 metrin korkuisen Mälkiän sulun, jonka jälkeen laiva 
kääntyy takaisin Lappeenrantaan. Lappeenrannasta pääset (1–3 pvä) risteilyille Venäjän 
puolelle Viipuriin ja Pietariin. Viisumivapaat risteilyt on varattava muutama päivä ennen 
matkaa. Voimassa oleva passi riittää, jos matka tehdään laivalla kumpaankin suuntaan. 

IMATRANKOSKI 
SAIMAAN KANAVA 
JA VIISUMIVAPAAT VENÄJÄ RISTEILYT 

Saimaa UNESCO Global Geopark on kokonaispinta-alaltaan noin 
6000 neliökilometriä ja sijoittuu yhdeksän kunnan alueelle Etelä-
Karjalassa ja Etelä-Savossa. Saimaa on laguunimainen, saarien 
rikkoma kokonaisuus, jossa maisema vaihtuu karuista erämaisemista 
hiekkarantoihin ja ihmisen rakennuttamiin kohteisiin. Saimaa 
UNESCO Global Geopark kokoaa yhteen luonto- ja geomatkailun 
merkittävimmät kohteet eteläisellä Saimaalla.  
saimaageopark.fi

SAIMAA UNESCO 
GLOBAL GEOPARK

Mikkelin, Savonlinnan 
 ja Varkauden alueet

visitsaimaa.fi

Lappeenrannan ja 
Imatran alue

gosaimaa.com 
info@gosaimaa.com
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HELSINKI 3:00 2:45 2:30 4:00 
0:55 3:45 5:00

IMATRA 3:00 0:30 2:00 1:30 2:15 3:00
LAPPEENRANTA 2:45 0:30 1:30 2:00 2:30 3:00

MIKKELI 2:30 2:00 1:30 1:30 1:00 3:30
SAVONLINNA 4:00 1:30 2:00 1:30 1:30 4:30

VARKAUS 3:45 2:15 2:30 1:00 1:30 5:00
PIETARI 5:00 3:00 3:00 3:30 4:30 5:00

Saimaa on uniikki myös saavutettavuudeltaan – meillä voit tehdä 
mieleisesi kiertomatkan, tulit sitten mistä suunnasta ja millä kyydillä 
tahansa. Mikkelin, Varkauden, Savonlinnan, Imatran ja Lappeenrannan 
kaupunkien ympärille rakentuvat teemareitit sisältävät myös hienoja 
maaseutukohteita, loistavia ravintoloita ja majoituspaikkoja, uniikkeja 
nähtävyyksiä ja mielettömästi mukavaa tekemistä. Myös pienemmät 
paikalliset reitit kannattaa katsastaa – Saimaalta löytyy tekemistä ja 
näkemistä päiväksi, viikoksi tai pidemmäksikin aikaa! 

lakesaimaa.fi

VIIDEN TÄHDEN SAIMAA
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LUONTO KULTTUURI AKTIVITEETIT RUOKA HYVINVOINTI

MUIKUT 

MAJOITUS

LEMIN SÄRÄ KARJALANPIIRAKKA LÖRTSY KAVIAARI

Opastetut norpparetket 
Saimaalle 
visitsaimaa.fi/saimaannorppa

Sieniretki Punkaharjun 
kansallismaisemissa  
hotellipunkaharju.fi

Risteilyt Savonlinnasta 
Saimaan saaristoon  
visitsavonlinna.fi

Kesällä päiväretkiä 
Astuvansalmelle ja Neitvuorelle 
sekä kartanokierros- ja 
käsityökierroksia Mikkelin 
lähialueella 
visitmikkeli.fi/hoponhopoff

Omatoimisia ja opastettuja 
retkiä Linnasaaren 
kansallispuistossa  
jarvisydan.com

Opastettu melontaretki 
Väliväylällä  
tuhannentarinantalo.com

Aloita Saimaan Saaristoreitti 
pyöräillen Taipalsaaren upeasta  
Saimaan miljööstä  
taipalsaari.fi

Risteilyt Vuoksella 
vuoksenkalastuspuisto.fi

Luonnon tarinat, luontoretket 
ja -seikkailut  
creativekaiku.fi

Risteilyt Astuvansalmen 
kalliomaalauksille  
ravintolakallioniemi.fi

Maailman suurin 
puukirkko Kerimäellä 
visitsavonlinna.fi

St Michel -ravien ja muiden 
ravitapahtumien näyttämö 
mikkelinravirata.fi

Mekaanisen musiikin 
museo Varkaudessa 
mekaanisenmusiikinmuseo.fi

Savonlinnan oopperajuhlat 
– kulttuuria Olavinlinnan  
jylhissä maisemissa 
operafestival.fi

Kotkaniemi: Puutarha 
& pihapiiri ja museo   
kotkaniemi.fi

Päivä Linnoituksessa -kävelyretki 
Lappeenrannassa  
saimaatravel.fi

Etelä-Karjalan museo 
lappeenranta.fi

Imatran kaupungin museo 
etelakarjalanmuseot.fi/
imatran-kaupunginmuseo-fi

Pulsan Asemalla kahvila, 
myymälä ja B&B – kauniissa 
Lappeenrannan maalais- 
maisemissa 
pulsanasema.fi

Risteilyjä Saimaan lempeillä 
aalloilla höyrylaivalla tai 
luksusjahdilla 
vipcruise.info

Puumalan saaristoreitti – 60 km 
polku- ja moottoripyöräreitti 
Saimaan kauneimmissa 
maisemissa  
puumala.fi 

Retkiluistelua Linnansaaren 
kansallispuistossa 
oravivillage.com

Jääkellunta on elämys, joka ei 
jätä ketään kylmäksi 
lakelandgte.fi

Fatbiket ja muut vuokravälineet 
kruunupuisto.fi

Urheiluvälineiden ja 
polkupyörien vuokrausta 
drakkarsport.com

Shoppailuterapiaa kiven heiton 
päässä Suomen Monacon 
satama-alueesta 
gallerialappeenranta.fi

Savitaipaleelta löytyy 
kulttuurikohteita ja 
näköalapaikkoja, muun muassa 
Kärnäkoski linnoituksineen. 
visitsavitaipale.fi

LakeLand kayaks – melontaa 
ja kalastusta opastetusti 
lakelandkayaks.com

Meillä pörrää mehiläisiä! 
Teehetken mausteena 
IsoKristiinan omaa hunajaa 
isokristiina.fi

 

Paulan piirakkapaja Puumalan 
Niinisaaressa 
okkolanlomamokit.com

Hotelli Punkaharjun sienikurssi  
hotellipunkaharju.fi

Tutustuminen teen saloihin tee 
sommelierin johdolla 
teahouse.fi 

Kartanon villifarmivisiitti ja 
kurkistus herkkukellariin  
tertinkartano.fi

Vanhassa luonnonkivinavetassa 
viinikellari, myymälä ja tilaus- 
ravintola viininmaisteluineen 
ollinmaenviinitila.fi

Oscar’s Bar & Dinner – 
alkukantaisia makuja ja kunnon 
annoksia, maista vaikka mustaa 
kultaa eli Varkauden kaviaaria 
hoteloscar.fi

Taipalsaaren Wanha 
Kunnantupa Ullan bistro 
wanhakunnantupa.fi

Savitaipaleen syleilyssä  
sahrami.fi

Suomen parasta kahvia, 
Lehmus roastery 
satamatie6.com

Vety & Atomi   
– lappeenrantalainen 
lihanpiirakka valloittaa   
lappeenranta.fi

Karelian Gourmet – 
ainutlaatuisia ruokaelämyksiä 
Vuoksen varrella 
kareliangourmet.fi

Rantasaunan rentouttavat 
löylyt ja virkistävä pulahdus 
Saimaaseen 
kyyhkyla.fi

Joogaviikonloput ja muut hyvän 
olon aktiviteetit tarjoavat lomaa 
mielelle ja koko keholle  
hotellipunkaharju.fi 

Järvikylpylä – leppeitä löylyjä 
ja rentoutumista Saimaan 
järviluonnon keskellä  
jarvisydan.com

Hengähdä harjulla, 
nauti hyvistä palveluista 
ja lataa voimavaroja 
kaikkina vuodenaikoina 
kruunupuisto.fi

Koe savusaunan 
taika Saimaalla  
sahanlahtiresort.fi

Cirque de Saimaa 
– Holiday Club Saimaa  
holidayclubresorts.com/fi/
resorts/saimaa/

Spa Taikametsä 
– Imatran Kylpylä   
imatrankylpyla.fi

Rentoudu Papinniemi 
Campingin hiekkarannalla 
vaikkapa lentopallon parissa  
papinniemicamping.net

Lappeenrannan rantaraitin 
varrella monipuolinen camping  
campinglappeenranta.fi

Hotelli Rakuunan saunaosasto 
poreammeella historiallisella 
Lappeenrannan Rakuunamäellä 
rakuunahotelli.fi

HOTELLIT 
HUONEISTOT, B&B

HIRVENSALMI 
Sataman Herkku 
satamanherkku.fi

IMATRA 
Holiday Club Saimaa 
holidayclub.fi

Imatran kylpylä 
imatrankylpyla.fi

LAPPEENRANTA 
Holiday Club Saimaa 
loma-asunnot 
holidayclub.fi

Hotelli Rakuuna 
rakuunahotelli.fi

Original Sokos Hotel 
Lappee 
sokoshotels.fi

Salpalinjan Hovi 
salpalinjanhovi.com

LUUMÄKI 
Hotelli Salpa 
hotellisalpa.fi

MIKKELI 
Anttolanhovi 
anttolanhovi.fi

Scandic Mikkeli   
scandic.fi

Tertin kartano 
tertinkartano.fi

Wellbeing365 Resort 
& Spa Kyyhkylä 
kyyhkyla.fi

PUUMALA 
Sahanlahti Resort 
sahanlahtiresort.fi

RANTASALMI 
Hotel & Spa Resort  
Järvisydän 
jarvisydan.com 

SAVONLINNA 
Hotelli Punkaharju 
hotellipunkaharju.fi

Kahvila-ravintola & 
Hotelli Saima 
kahvilasaima.fi

Kruunupuisto 
kruunupuisto.fi

SpaHotel Casino 
spahotelcasino.fi

Sport Resort Tanhuvaara 
tanhuvaara.fi

Taipaleenniemi 
taipaleenniemi.fi

VARKAUS 
Hotel Oscar 
hoteloscar.fi

Lomakeskus Kuntoranta 
kuntoranta.fi

LAIVALOMAT

SAVONLINNA 
VIP Cruise 
vipcruise.info

HUVILAT, MÖKIT JA 
LEIRINTÄALUEET

IMATRA 
Imatran kylpylän  
loma-asunnot 
imatrankylpyla.fi

Saimaa Gardens 
saimaagardens.com

Vuoksen Kalastuspuiston 
leirintäalue 
vuoksenkalastuspuisto.fi

JUVA 
Laatulomat 
laatulomat.fi

LAPPEENRANTA 
Camping Lappeenranta 
campinglappeenranta.fi

Pulsan asema 
pulsanasema.fi

Tapion huvilat 
tapionhuvilat.net

LUUMÄKI 
Kokkis huvilat 
kokkis.com

Maatilamatkailu 
Tuhannen Tarinan Talo 
tuhannentarinantalo.com

MIKKELI 
Halla Resort 
hallaresort.fi

Löydön kartano 
loydonkartano.fi

Ollinmäen Viinitila 
ollinmaenviinitila.fi

Raijan Aitta 
raijanaitta.fi

PARIKKALA 
Kiiverin lomamökit 
kiiverinlomamokit.fi

PUUMALA 
Okkolan lomamökit 
okkolanlomamokit.com

Reposen Lomamökit 
reposenlomamokit.fi

Sahanlahti Resort 
sahanlahtiresort.fi

RANTASALMI 
Hotel & Spa Resort 
Järvisydän 
jarvisydan.com

RAUTJÄRVI 
Hugon Huvilat 
hugon.fi

RUOKOLAHTI 
Saimaa Lakeside 
Lomamökit 
setl.fi

Seurakuntaopisto,  
Jaakkiman kampus 
seurakuntaopisto.fi

SAVITAIPALE 
Kiviniemen mökkilomat 
kiviniemi.info

Saalastin lomamökit 
saalasti.net

Villa Lummelahti 
villalummelahti.fi 

SAVONLINNA  
Harjun Portti 
harjunportti.fi

Loikansaaren 
lomamökit ja huvilat 
loikansaari.fi

Lomamokkila 
lomamokkila.fi

SaimaaHoliday Oravi 
oravivillage.com

Sport Resort Tanhuvaara 
tanhuvaara.fi

Tynkkylän Lomaniemi 
lomaniemi.fi

SULKAVA 
Rallin Lomamökit 
rallinlomamokit.fi

Sorjosen lomamökit 
sorjosenlomamokit.fi

TAIPALSAARI 
Askon ja Maijan 
Maatilamajoitus 
rantatupa.net

Maamiehen majat 
maamiehenmajat.com

Wooddream 
wooddream.fi

UUKUNIEMI 
Papinniemi camping 
papinniemicamping.net

1 Neitvuori-Luonterin alue 
 – Savon Sveitsi  
 visitmikkeli.fi/luontoon

2 Oravareitti  
 – 57 km melontareitti ja vesiluontopolku Juvalta Sulkavalle   
 oravareitti.fi

3 Norppapolku – Saimaan rannoilla ja kallioilla kulkeva 
 n. 13 km reitti, jonka varrella mm. laavu, nuotiopaikat ja laituri 
 sekä Saimaa Geopark -opasteet 
 visitpuumala.fi 

4 Hytermän luonnonsuojelualue – Hytermän saarten kaunista 
 harjuluontoa ja omanlainen ulkomuseo vanhoine rakennuksineen 
 visitsavonlinna.fi/hyterma

5 Ämmäkoski ja Kämärin saari – Varkauden keskustassa 3 km 
 luontopolku Ämmäkosken ja Taipaleen kanavan välissä 
 visitvarkaus.fi

6 Saimaan Geopark kohteet 
 – itäisen Suomen aarteet 
 saimaageopark.fi

7 Hiitolanjoki, Rautjärvi  
 – maisemapolku linnustoa bongaillen 
 rautjarvi.fi

8 Rauha, Ukonniemi  
 – urheilun ja vapaa-ajan keskittymä   
 ukonniemi.fi

9 Imatrankoski / Kruununpuisto 
 – Suomen vanhin matkailunähtävyys 
 gosaimaa.com

 10 Saimaan kanava   
 – ainutlaatuinen vesireitti Saimaalta Suomenlahdelle 
 gosaimaa.com

 1 1  Sodan ja Rauhan keskus Muisti – sotien tapahtumat  
 koettavissa uusimman näyttelyteknologian avulla Mikkelissä.  
 muisti.org

 12 Kenkävero – entisen pappilan päärakennuksessa ravintola ja  
 upeassa pihapiirissä käsityömyymälät, aitat ja puutarha.  
 kenkavero.fi

 13 Olavinlinna – tuhansien tarinoiden ja taistelujen 
 ikoninen linna  
 olavinlinna.fi

 14 Lusto & Riihisaari  
 – metsän ja Saimaan tarinaa Savonlinnan seudulla  
 visitsavonlinna.fi

 15 Taidekeskus Väinolä ja Taipaleen kanava-alue 
 – Väinölässä taidetta koivujen katveessa Varkauden 
 keskustassa ja Taipaleen kanavamuseo keskustan kyljessä 
 visitvarkaus.fi

 16 Kollaa ja Simo Häyhä -museo Miettilän historiallisella 
 reservikasarmialueella Rautjärvellä  
 rautjarvi.fi

 17 Ruokolahti – palveluiden äärellä,  
 vesistöjen vieressä 
 ruokolahti.fi

 18 Lappeenrannan Linnoitus ja satama 
 – historiaa 1700-luvulta, nykypäivää unohtamatta   
 gosaimaa.com

 19 Kulttuuria kaupungin keskustassa 
 nuijamies.fi

20 Kotkaniemi  
 – Presidentti P. E. Svinhufvudin kotimuseo  
 kotkaniemi.fi

21 SaimaaHoliday Oravi – runsaasti luontoaktiviteetteja ympäri  
 vuoden Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoissa   
 oravivillage.com

22 Matkailukeskus Harjun Portti – monia aktiviteetti- 
 mahdollisuuksia Punkaharjulla, Saimaan rannalla  
 harjunportti.fi 

23 Lakeland GTE  
 – ohjelmapalvelut ja elämykset Puumalassa ja Saimaalla    
 lakelandgte.fi

24 Tanhuvaaran Urheiluopisto & Sport Resort – monipuoliset  
 palvelut kaiken kuntoisille aktiivilomailijoille 
 tanhuvaara.fi

25 Saimaa Fishing Travels – kalastuselämyksiä tasokkaalla  
 kalustolla ja Saimaan parhailla kalavesillä  
 fishingfinlandia.fi 

26 Vuoksen Kalastuspuisto – kalastusta ympäri vuoden  
 vuoksenkalastuspuisto.fi 

27 Tuplakasi – aktiviteetit joka makuun 
 tuplakasi-action.fi

28 Karelia Lines – kanava- ja saaristoristeilyt sekä viihtyisä 
 kattoravintola Don Papa Lappeenrannan satamassa      
 karelialines.fi & donpapa.fi

29 Saimaa Travel – viisumivapaat risteilyt Venäjälle 
 Lappeenrannan satamasta 
 saimaatravel.fi

30 Saimaan Palju – aktiviteetit, välineet 
 ja opastukset aktiiviseen lomaan 
 saimaanpalju.fi

31 Kahvila Saima – Savonlinnan vanhan kaupungin sydämessä  
 lämminhenkinen ja kodikas ruoka- ja majoituspaikka 
 kahvilasaima.fi

32 Kartano- ja puutarharavintola Tertin kartano  
 – kulinaristien kestihovi ihastuttavassa kartanomiljöössä 
 tertinkartano.fi

33 Luomu- ja teeravintola TeaHouse of Wehmais 
 – maalaismaisemassa aitoihin lähimakuihin 
 pohjautuvia makuelämyksiä 
 teahouse.fi

34 Artesaaniravintola Sahanlahti Resort  
 – lähiruokaelämyksiä Puumalan saaristossa  
 sahanlahtiresort.fi

35 Villiruokaravintola Hotelli Punkaharju – elämys kaikille aisteille   
 hotellipunkaharju.fi 

36 Wanha Makasiini Bistro – tunnelmallinen ruokaravintola  
 Lappeenrannan satamassa 
 ravintolawanhamakasiini.fi 

37 Lappeenrannan Upseerikerho 
 – paikallista hyvää jo vuodesta 1890 
 lappeenrannanupseerikerho.fi  

38 Kehruuhuone  
 – meillä päin on tapana nautiskella!   
 kehruuhuone.fi

39 Iloisen Pässin Maalaispuoti 
 – maukasta lähiruokaa ja ostoksia 
 iloinenpassi.fi

40 Laivaravintola Prinsessa Armaadan herkkuhetket 
 prinsessaarmaada.fi

41 Halla Resort – skandinaavisella designilla sisustetut 
 villat luonnon äärellä  
 hallaresort.fi 

42 Hotel & Spa Resort Järvisydän – hyvinvointia ja 
 rentoutumista kansallispuistomaisemissa   
 jarvisydan.com

43 Kylpylähotelli Kuntoranta – hemmottelua, ohjelmaa ja  
 aktiviteetteja Varkaudessa   
 kuntoranta.fi

44 SpaHotel Casino – irtaudu arjesta, hemmottele itseäsi  
 Savonlinnan sydämessä  
 spahotelcasino.fi

45 Kruunupuisto – vapaa-ajan paratiisi Punkaharjun  
 kansallismaisemissa   
 kruunupuisto.fi

46 Imatran Kylpylä – ulkoilua ja kylpylänautintoja  
 imatrankylpylä.fi

47 HolidayClub Saimaa  
 – lomakeskus Saimaan rannalla 
 holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa /

48 Tuhannen Tarinan Talo  
 – maaseutumatkailua parhaimmillaan 
 tuhannentarinantalo.com

49 Saimaan Palju ja Lautta  
 – Lappeenrannan satamasta risteilevä saunalautta  
 saimaanpalju.fi

50 Salpalinjan Hovi 
 – tukikohta luonnon helmassa  
 salpalinjanhovi.com 

Lähiruokaa ei puhtaampana voi saada kuin Saimaan muikku, joka 
on tuoreinta ja maukkainta maailmassa. Mikkelissä ja Savonlinnassa 
tuoreet muikut kannattaa nauttia tunnelmallisilla toreilla. Samalla 
Savonlinnassa voit nauttia Saimaan maisemista ja Mikkelissä 
ainutlaatuisesta toritunnelmasta. Lappeenrannassa muikkuja on 
parasta nauttia satamaan parkkeeratulla legendaarisella Prinsessa 
Armaada -aluksella ja satama-alueen Bistro Wanha Makasiinissa.

Yksi Suomen seitsemästä ihmeestä – Lemin särä – ilahduttaa  
herkuttelevaa matkalaista. Kippurasarven Säräpirtissä ja Kotiseutu- 
museon Särätuvassa tätä lampaasta ja perunasta puukaukalossa 
leivinuunissa valmistettua herkkua voi syödä mahan täydeltä.  
Lemi on myös perunapitäjä. Omaa lajiketta, Lemin punaista,  
käytetään luonnollisesti särän valmistuksessa.

Yksi saimaalaisen ruokaperinteen ikoneista on aito, ruistaikina- 
kuoreen leivottu karjalanpiirakka. Käsityönä tehdyt karjalanpiirakat 
maistuvat sellaisenaan tai munavoin kanssa, mihin vuorokauden  
aikaan tahansa. Piirakanleipomisperinne siirtyy usein tuleville  
polville perhepiirissä ja onkin tärkeä osa Saimaan kulttuurihistoriaa. 

Lörtsy on Savonlinnan ylpeys. Lehtevästä taikinasta valmistettua,  
puolikuun muotoista, piirakkaa voi ostaa torimyyjiltä ja lounas- 
kahvioista. Lörtsyn täyte voi olla suolainen tai makea. Piirakan  
sisään sopii niin liha-, kala- kuin hillotäytekin. Parhaat lörtsyt  
löytyvät Savonlinnan torilta – ainoastaan valinnanvaikeus  
voi olla ongelma! 

Varkaudessa kaviaari on lähiruokaa. Ympäristöystävällisesti,  
luontoa säästävällä kiertovesitekniikalla kasvatetusta siperian- 
sammen mädistä saadaan herkullista tuorekaviaaria. Onpa tällä  
herkulla myös oma elokuinen festivaalinsakin! Kaviaaria pääset  
nauttimaan Hotel Oscarissa, josta voit myös ostaa sitä mukaan 
tuliaisiksi. 


