PULAHDUS ERÄMAAN SYLIIN - VIIKONLOPPU
3 YÖTÄ MIN. 2 HLÖÄ 500€/henkilö
Hengitä metsän raikkautta ja nauti luonnosta kaikin aistein!
Anna luonnon hoitaa, maista sen puhtaat maut ja tunne hiljaisuus. Kutsumme
sinut Suomenselälle, Keski-Suomen ”Lappiin” kolmen yön ja kahden päivän
ajaksi. Rentoudu tunnelmallisella Karkausmäen Kammarilla tai hirsihuviloissa
Valkeisjärven rannalla nykyaikaisin mukavuuksin, tunne metsäkylvyn
voimauttava vaikutus, nauti aidosta perinteisestä puusaunasta ja maista
villiruokaa Pikku Peurassa. Koe luonto aktiivisesti vuodenaikojen mukaan joko
metsäjoogaten, lumikenkäillen tai villiruokaretkellä Peuran Polulla.
Kirkkaina talviöinä voit nähdä jopa revontulet! Valoisassa kesäyössä on taikaa
jota voit kuulostella laavulla auringonlaskua ihaillen.
Ryhmäkoko 2-12 henkeä, suuremmille ryhmille muita majoitusvaihtoehtoja.
OHJELMA:
Päivä 1
Saapuminen ja majoittuminen Karkausmäen Kammarille tai valitsemaasi
kohteeseen. Voit piipahtaa luontopolulle mäntymetsän siimekseen
maalaismaisemassa ja järven rannalla majoituksesi edustalla tai käydä
retkeilemässä omatoimisesti Salamajärven kansallipuistossa ( 1/2 tunnin
ajomatka). Autonvuokraus on mahdollista lentokentällä tai kuljetus järjestetään
lisämaksusta.
Päivä 2 METSÄKYLPY PEURAN POLULLA
Maalaisaamiainen majoituksessa, kotitekoista leipää, puuroa, munia,kahvi/tee
ym. jonka jälkeen valmiina luontoon.
Anna luonnon parantaa ja hoitaa sielua ja ruumista, tieteellisesti todistetusti jo
15 in. oleskelu luonnossa alentaa verenpainettasi. Oppaasi odottaa sovittuna
aikana Pikku Peurassa ja johdattaa pulahtamaan metsäkylpyyn kaikin aistein.
Sään mukainen vaatetus ja hyvät retkeilyyn sopivat kengät. Polku voi olla paikoin
kapea ja osittain kuljetaan pitkospuilla. Opas kertoo ympäröivästä luonnosta ja
johdattaa mielesi ottamaan vastaan sen viestit hiljaisuuden, tuoksujen, makujen
ja värien kautta, ymmärtämään luonnon parantavat voimat.
Pulahduksen jälkeen nautit kolmen ruokalajin myöhäisen villiruokalounaan tai
illallisen Pikku Peurassa valintasi mukaan.
Lopuksi Karkausmäen kammarilla odottaa perinteinen puusauna, jossa hellit
vielä lihaksiasi ja rentoudut kuman paljun syleilyssä. Talviaikaan sään salliessa
voit vaikka kieriskellä lumessa! Saunan jälkeen kevyt iltapala. Koko ohjelman
kesto noin 7 tuntia.
Päivä 3 VILLIRUOKAA, LUMIKENKÄILYÄ TAI METSÄJOOGAA
Aamu alkaa maalaisaamiaisella majoituksessa, kotitekoista leipää, munia,
puuroa, kahvi/tee ym.
Talviaikaan mahdollisuus reippailla lumikengillä Peuran polun maastossa oppaan
johdolla, kevyt lounas laavulla. Kesäaikaan oppaan kanssa villiruokaretkeillen tai
valinnan mukaan metsäjoogaa Valkeisjärven rannalla (kesto n. 1,5 tuntia,
lounaan kanssa n. 3 tuntia)
Sään mukainen joustava ja lämmin vaatetus sekä maastoon sopivat kengät.
Kevyt lounas sisältyy retkeen elävän tulen äärellä. Päivää voi jatkaa
omatoimisesti luonnossa retkeillen ja nauttien hiljaisuudesta Peuran Polulla tai
Salamajärven kansallispuistossa.
Päivä 4.
Maalaisaamiainen majoituksessa, jonka jälkeen kotimatka voi alkaa, toivomme
että nautit pulahduksesta erämaassa ja näemme pian taas uudelleen!

HINTA:
2-4- hlöä 499€/ hlö
5-10 hlöä 430€/ hlö
<10 henkeä 350€/ hlö
Sisältää: 3 vrk Majoituksen karkausmäen kammarilla jaetussa 2hh,
maalaisaamiaiset x3
Metsäkylpy ja saunaelämys, villiruokalounas/illallinen Pikku Peurassa,
saunaeväät (kesto 6-7 tuntia)
Yksi metsäelömys valinnan mukaan metsäjooga, lumikenkäretki laavulle tai
villiruokaretki sisältäen kevyen lounaan.
Lisämaksusta: kuljetukset lentokentältä majoitukseen ja majoituksesta
retkikohteeseen. Lisäruokailut Riistaravintola Pikku Peurassa tai Karkausmäen
kammarilla.
Ohjelman hinta ilman majoitusta ja saunaelämystä paljussa : 230-380 € ryhmän
koosta riippuen

Sijainti: Karkausmäen kammari B&B
Lestijärventie 375 43900 Kinnula, Länsi-Suomi
www.karkausmaenkammari.net
Varaukset: Pikku Peura, Kinnulantie 695, 69450 Ylilesti,
Länsi-Suomi +358 50 5141001
www.pikkupeura.fi

