IISALMI
KIURUVESI
LAPINLAHTI
SONKAJÄRVI
VIEREMÄ

Elämänmakuisia
elämyksiä
Kevät-kesä

Ylä-Savon matkailu ja elämykset nyt samassa osoitteessa!

2022

Skannaa koodi
verkkokauppaan!

Varaa ja osta verkkokaupasta! 

Tutustu meihin kartalla 

#iisalmijatienoot
#iisalmiregion
@iisalmijatienoot

Iisalmi

Elämänmakuiset & ikimuistoiset
kokemukset ja elämykset

 TUTUSTU JA VARAA

 TUTUSTU JA VARAA

45,-

/ hlö
/ 6 - 10 hlöä / 2 h

Hotel Golden Dome
Iisalmi

 Also in english

Karjalanpiirakkapaja

Karjalanpiirakka on herkullinen raja-karjalaisten evakkojen tuoma perinneruoka. Opi piirakan rypytystekniikka piirakkamestarin johdolla. Pajan toteutuspaikka on Hotel Golden
Dome, joka edustaa sisustukseltaan bysanttilaista kulttuuria ja jossa ortodoksisuus näkyy
vahvasti. Päiväkahvit piirakoita syöden. Muistoksi mukaan piirakkapulikka ja reseptit.

p. 044 752 9196 | sales@goldendome.fi

440,2 - 30 hlöä / 1 h

Väärnin Pappila
Lapinlahti

 Also in english

Suomalaisen musiikin kahvikonsertti

Koe tunnelmallinen kahvikonsertti historiallisessa pappilamiljöössä. Ammattimuusikot
esittävät mm. Jean Sibeliuksen ja Oskar Merikannon musiikkia. Kuulet esitettävistä kappaleista ja säveltäjistä mieleenpainuvia tarinoita. Pianolla ja viululla soitettavat sävelet
täyttävät salin, kuuletko kuinka ne kertovat tarinaa?

p. 050 330 3389 | info@vaarninpappila.fi

 TUTUSTU JA VARAA

 TUTUSTU JA VARAA

35,-

Alk.

/ hlö

Luova Puu
Lapinlahti

 Also in english

Joogaa ja sointukylpyä

Laskeudu sisäiseen rauhan olotilaan Luovan Puun kauniissa taidemiljöössä. Syvärentoutus
joogassa nautitaan joogan ja äänimaljojen ihanasta yhteisvaikutuksesta ja tunti onkin oikea
kehon ja mielen lepohetki! Äänimaljojen harmonisoiva äänimaisema ja lempeät joogaliikkeet purkavat yhdessä kehon jännitystiloja ja rauhoittavat mieltä.

p. 044 595 3301 | luovapuu@gmail.com

SHOP

Hanhenlento

24/7

Elämyksellinen eläinretki

Lähde kävelylle Elsa-laaman ja Tuisku-poron kanssa kumpuilevaan maaseutumiljööseen.
Koet luonnonrauhan Ukon tai Akan tarinoidessa eläimistä ja tilasta. Kesto on 1,5 tuntia.
Halutessasi saat taluttaa Elsaa tai Tuiskua itse ja kokea eläimen vahvan läsnäolon. Eläimen
läheisyys vähentää stressiä ja antaa voimaannuttavan kokemuksen.

p. 040 564 1502 | paivi.hutukka@outlook.fi

 TUTUSTU JA VARAA

30,-

/ hlö / 15 - 50 hlöä
TILAUKSESTA

73,-

Kahvila-ravintola Iltalypsy

Taistelujen ja tarinoiden Koljonvirta

Satoja tarinoita on jäänyt elämään autenttiselle Koljonvirralle ja sen yli 300 –vuotiaaseen
kartanolle. Savolaesittain kerrottuna kuulemme Suomen sodan historiasta ja keitä Suomen
kulttuurihenkilöitä on asunut talossa. Nautimme MENU 1808 nykyaikaisilla mauilla höystettynä. Mitä ovatkaan Dolgorukin pottukuulat?

p. 050 321 3846 | koljonvirta@koljonvirta.fi

Willimaku illallinen

Hurmaava Williä luontoa täynnä oleva viiden ruokalajin makumatka tilauksesta maalaistyylisessä Tupakabinetissa tai asiakkaan omissa tiloissa. Villiyrteillä höystetyt lähiraaka-aineet tarjotaan maistuvana kokonaisuutena. Iltalypsyn ruoka on tunnettu lukuisista lähiraaka-aineista. Miltähän maistuvat voikukannuppu tai horsmankukka?

p. 040 195 0344 | eetu.tikkanen@iltalypsy.com

 TUTUSTU JA VARAA

 TUTUSTU JA VARAA

60,-

79,-

Alk.

/ hlö

Iisalmi

/ hlö / 10 - 20 hlöä
TILAUKSESTA

Iisalmi

Iisalmi

Haapaniemen matkailu

/ 1- 4 hlöä
Lisähenkilöt +25 €

Iisalmi

 TUTUSTU JA VARAA

Koljonvirran Kartano

100,-

Ryhmä väh. 10 hlöä
 Also in english

Savusauna ja oman järven kalaa

Savusauna tarjoaa kokonaisvaltaisen elämyksen. Löylyjen välissä voit pulahtaa virkistävään järviveteen ja talvella valaistuun avantoon, tai rentoutua lämpimässä paljussa.
Oman järven kalaa sisältävä napostelumenu kruunaa saunaillan!

p. 044 020 7701 | info@haapaniemenmatkailu.fi

Iisalmen teatteri ja ravintola
Raatihuone

/ hlö / 25 - 40 hlöä
TILAUKSESTA!

Iisalmi

Teatteri-illallinen ryhmille

Koe intiimi teatteri-illallinen historiaa henkivässä uusrenessanssityylisessä ravintola
Raatihuoneella. Paikallinen Iisalmen Teatteri tuo hersyvän SÄNKY näytelmän kohtauksia
ihan lähellesi, suorastaan käsin kosketeltavaksi. Esitysten lomassa nautitaan 3-ruokalajin
illallinen.

p. 050 408 6009 | ravintola@raatihuone.fi

 IISALMI
 KIURUVESI
 LAPINLAHTI
 PIELAVESI
 SONKAJÄRVI
 VIEREMÄ

Iisalmi ja tienoot kokoaa yhteen alueellisen matkailutarjonnan. Vietä unelmiesi loma turvallisesti Iisalmessa ja tienoilla
- jokaiselle lomalaiselle mieluisaa tekemistä ympäri vuoden.
Aimo annos savolaisia elämyksiä tunnin matkan sisällä!

 TUTUSTU JA VARAA

Ryhmä (6-25 hlöä)
Alk.

105,-

/ 2h

+ 8 €/hlö Taidemuseo
Eemilin pääsymaksu

Taidemuseo Eemil
Lapinlahti

2.5.-30.9.2022  Also in english

Taidemuseo ja taidekatu hurmaa
Opastetulla kesäisellä kävelyllä Lapinlahden kirkolta Taidemuseo Eemiliin liikumme
taidepitäjän ytimessä ja kuulemme tarinoita. Taidekadun varrella on parikymmentä
veistosta tunnetuilta suomalaisilta kuvanveistäjiltä ja Taidemuseo Eemilissä tutustumme
Halosen taiteilijasuvun taiteeseen.

p. 040 187 2678 | info@eemil.fi

35,-

/ hlö
alle 18 v. ilmaiseksi

/ hlö / 3 -12 hlöä
/ 1,5 h

Pielavesi

 Also in english

Terveysmetsäretki hevosen kanssa

Terveysmetsäretki on luonnon hyvinvointivaikutuksiin tutustumista kaikkia aistejamme
kiireettä hyödyntäen. Koemme luonnon hyvää tekevät vaikutukset sellaisenaan sekä luontoyhteyttä tukevien harjoitteiden avulla. Ryhmän mukana olevan suomenhevosen läsnäoleva, hetkessä elävä olemus rauhoittaa ja syventää luontosuhdetta entisestään

p. 040 744 1792 | maiju@iloluontonen.fi

Alk.

Saarelan kulttuuriyhdistys

7,-

 TUTUSTU JA VARAA

59,-

/ hlö
ryhmä 16 - 30 hlöä

Pielavesi

1.6. – 31.8.22

Pyhänkosketus

Pyhiinvaellus savolaiseen sielunmaisemaan ja temppeleihin. Retkeilemme syvällä Savon
Sydämessä tutustuen pyhiin paikkoihin, seurakuntalaisten koskettaviin elämäntarinoihin
ja nautimme savolaisista herkuista. Kuljetukset ja opastukset ENG, SWE, EE lisäpalveluna.

p. 040 708 3302 | lehtoniemi.garden@gmail.com

Alk.

/ hlö

Eukonkanto

Sonkajärvi

Eukonkanto - oma kylätapahtuma

Eukonkannon MM tulevat takaisin ja tulossa on 25-vuotis juhlavuosi. Tule paikan päälle
1.-2.7.2022 ja nauti perinteikkäästä, savolaisesta kylätapahtumasta joka haluaa tuottaa
enemmän iloa koko maailmalle.

p. 040 057 029 | eukonkanto@sonkajarvi.fi

 TUTUSTU JA VARAA

Alk.

250,/8h

Harjun Navetta
Vieremä

Harjun Navetta on modernin tyylikäs juhlatila keskellä kauneinta maalaismaisemaa.
Meillä järjestät kokoukset, tiimipäivät, illalliset ja perhejuhlat 15–45 henkilölle. Autamme tarvittaessa tarjoiluiden järjestämisessä.

p. 040 500 4190 | info@rientolavierema.fi

SHOP

Jokiniemen Matkailu

SHOP

Ruukin tupa

Jyrkän kylä, Sonkajärvi

Kokousta ja juhli Harjun Navetalla!

24/7

15,-

24/7

45,-

/ hlö / 2 - 4 hlöä
kesto 24 - 30h
 Also in english

Luontoelämys meloen ja vaeltaen

Tämä upea luontoretki vie teidät meloen Kiltuajärven kautta Haajaisten järvelle, jossa yövytte idyllisessä, kelohirsisessä saunallisessa eräkämpässä, oman saaren rauhassa. Aamulla jatkatte meloen kiusalankankaalle, josta matka jatkuu vaeltaen takaisin Ruukin Tuvalle.
Melonta n.15km. Vaellus n.15km.

p. 050 353 1897 | henkka@ruukintupa.fi

 TUTUSTU JA VARAA

 TUTUSTU JA VARAA

229,-

Omatoimiretki

/ 2 hlöä / 2 hh / 2 yötä

Alapitkä, Lapinlahti

Järven rannalla - miniloma kahdelle
Pehmeään lumivaippaan verhoutunut hiljainen metsä, sininen hetki, kirkas tähtitaivas
ja muut talvisen luonnon aukeavat edessäsi ja tervehtivät heti majapaikkasi ovella.
Lähde luontoretkelle hiihtäen tai kävellen, nauti eväshetkestä nuotiolla. Rennon loman
kruunaa sauna ja kylpy ulkoporealtaassa. Voimassa koko kevään 2022.

p. 0400 811 266 | info@jokiniemenmatkailu.fi

Panimomuseo
Iisalmi

OLVI-säätiön lumoava taidekävely

OLVI-säätiö on lahjoittanut taideteoksia, veistoksia ja monumentteja Iisalmen kaupunkilaisten iloksi. Maksuttoman taidekävelyn Iisalmen keskustassa ja kaupungin satamaa ympäröivässä Lüneburgin puistossa voi toteuttaa yksin, yhdessä tai ryhmässä. Entäpä jos ottaisit
mukaan luonnoslehtiön ja picnic-korin?

p. 0290 00 1050 | panimomuseo@olvi.fi

Näe ja koe
 TUTUSTU

 TUTUSTU

Panimomuseo

Rukajärvikeskus

Iisalmi

Kiuruvesi

Retkeilyreitit ja ulkoilu
 TUTUSTU

 TUTUSTU

Volokinpolku

Hällämöharju

Sonkajärvi

Vieremä

 TUTUSTU

Paljakan luontopolku

Väisälänmäki
Lapinlahti

Kiuruvesi

 TUTUSTU

Katso lisää:
iisalmijatienoot.fi/
näe ja koe
Paloisvuori
Iisalmi

IPK - Sauna - Golf
Megazone -Videopelit
onsse Shop - Iisalmi Info

Iisalmi ja tienoot neuvonta & Tourist Info palvelee

IPK - Sauna - Golf
Megazone -Videopelit
onsse Shop - Iisalmi Info

Karhun Kellarissa Kauppakadulla Iisalmessa. Neuvonta,
esitteet ja kartat, Ponsse Collection ja IPK:n fanituotteet.
Kauppakatu 13, 74100 Iisalmi
p. 044 9874 100, kellari@ipk.fi

Lisää tietoa tienoista
www.iisalmijatienoot.fi
#iisalmijatienoot
#iisalmiregion
@iisalmijatienoot

Rahoittajat
Matkailuelinkeinon
elpymistä edistät
kehittämishankkeet
Ylä-Savon seuturaha

