
”Ylinen Viipurintie” seurailee Salpausselkää ja siihen
liittyviä vesireittejä, jotka Turunlinnan, Hämeen
linnan ja Viipurin Linnan Ruotsin vahvistettua
alueella valtaansa. Reitille voi kehittää alueen
kulttuuriperintöä esitteleviä matkailupaketteja, 

joissa liikutaan kävellen, polkupyörillä, busseilla,
museojunilla, tavallisilla junilla ja 

vesikulkuneuvoilla, kuten Kirkkoveneillä.
 

Reitistä on saatavissa vetovoimainen kestävän
kehityksen periaatteita edistävä ja matkailun

hiilijalanjälkeä alentava moderni matkailuvyöhyke.
 

EU on käynnistämässä kulttuuriperintömme
säilyttämis- ja edistämishankkeita digiteknologian

avulla. ”Älykäs Ylinen Viipurintie hankkeessa
käynnistimme osaltamme vastaavan prosessin
Lahden ydinkeskustan osalta jo vuonna 2020. 

 
Etsimme yhteistyökumppaneita Kulttuuri- ja

matkailualalta Lahdesta ja Päijät-Hämeestä ja
muista Ylisen Viipurintien reitin maakunnista

hakeaksemme yhdessä eurooppalaisia partnereita
hankkeemme laajentamiseen. 

 
Tavoitteenamme on tehdä yhdessä alueemme
luontoa ja kulttuuria tunnetuksi Euroopassa ja
Itärajan takana. Näin saamme alueestamme
vetovoimaisen ympäristötietoisia matkailijoita
kiinnostavan kohteen kestävän kehityksen ja

hyvinvoinnin edistämisen hengessä. 
 

Tässä esitteessä esitellään lyhyesti tuoreimpia
elämyspakettejamme. Kehitämme kaiken aikaa

uutta yhteistyökumppaneita etsien. 
 

Lisää tietoa meistä: 
www.elamysmatkailu.fi, 

palvelut myynnissä verkkokaupassamme
www.elmamatkat.mycashflow.fi

TILAUSPAKETIT
 

1) Lapakiston päivän retkipaketti

2) Lahden ydinkeskustan opastettu 

päivän retkipaketti

3) Lemmelaakson- Kellokosken 

päivän retkipaketti

4) Kirkkovenesoutu Vesijärvellä

5) Museojunapaketti

6) Evon savottapaketti
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KIINNOSTUITKO?

Lue tilauspaketeista enemmän

kotisivuiltamme www.elamysmatkailu.fi

Retkille voit myös ilmoittautua

sivujemme kautta, verkkokaupastamme

www.elmamatkat.mycashflow.fi 

laittamalla sähköpostia

info@elamysmatkailu.fi tai soittamalla 

nro: 050 5213795

Voit myös tulla moikkaamaan meitä

osoitteeseen Loviisankatu 3, 15100 Lahti

YLINEN VIIPURINTIE 
OSAKSI EUROOPAN

KULTTUURIREITTIVERKOSTOA

https://www.google.com/search?q=elamysmatkailu&oq=elamys&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j46i175i199l2j69i65l3.4460j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


LAPAKISTON PÄIVÄN
RETKIPAKETTI

Lapakiston polkuverkosto tarjoaa monipuoliset

ulkoilumahdollisuudet muutaman tunnin ja vaikkapa

koko päivän luontoretkille Lahden upeissa

luontomaisemissa. Kokoa ryhmä ja esitä toivomuksesi

meille. Etsimme sopivat ohjaajat ja luonto-oppaat

palvelukseenne. Lapakisto on erinomainen

retkeilypaikka eri vuodenaikoina.

 

LAHDEN YDINKESKUSTAN
OPASTETTU PÄIVÄN

RETKIPAKETTI

Tarjoamme opastettuja Lahden keskustan

kulttuurihistoria ja luontoelämyspaketteja Lahden

ydinkeskustaan Ympäristöpääkaupunki Lahti 2021 ja

”Älykäs Ylinen Viipurintie” hengessä syyskaudella

2021 ja vuonna 2022. Kehitämme osaltamme alueen

digitaalista opastusjärjestelmää ja perehdytämme

asiasta kiinnostuneita digitaalisen opastuspalvelun

käyttöön. Opaspaketin kesto ryhmille 1-3 tuntia.

Palvelu saatavilla vuoden 2022 alusta.

 LEMMELAAKSON-
KELLOKOSKEN 

PÄIVÄN RETKIPAKETTI

Kesäretki Lemmenlaaksoon ja Kellokosken

sairaalamuseoon. Tarjoamme koko päivän pakettia

ryhmällesi sopivana lauantaina

 

KIRKKOVENESOUTU
VESIJÄRVELLÄ

Kirkkoveneeseen mahtuu 14 soutajaa ja perämies.

Soututapahtuman voi yhdistää osaksi muuta

kulttuuri- tai virkistystapahtumaa. Saat soutajana

kokemuksen siitä, miten rantojen ja saarien asukkaat

liikkuivat Vesijärvellä ja muilla Suomen järvillä

paikasta toiseen ryhminä. Perinne elää vielä vahvana

lahtelaisissa liikuntaseuroissa, mitä tarjoamme

elämyspaketteina yhteistyössä heidän kanssaan. 

Tee tilaus ryhmällesi.

 

MUSEOJUNAPAKETTI

Topparoikka ry ja Museojunalla Heinolaan ovat

järjestäneet vuodesta 2007 lähtien museojunamatkoja

Lahden ja Heinolan välillä. Kesäisin Heinolan radalla

näkyy ja kuuluu eri liikennöitsijöiden museojunia, kuten

näyttävät höyryjunat ja sympaattiset kiskobussit.

EVON SAVOTTAPAKETTI
AIKA: 18-19.9.2021

Pääset viettämään iltaa ja yöpymään aidossa

savottakämpässä, saunomaan siellä, kokkaamaan,

viettämään yhteistä iltaa nuotiolla laulujen ja tarinoiden

merkeissä. Sunnuntaina lähdemme Savottapolulle, 

käymään läpi esi-isä metsureidemme elämää ja polkuja. 

Retkelle mahtuu 12 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 

 

Linkissä lisätietoa kämpästä ja varustuksesta:

www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta-ja-

ulkoilu/mokit-laavut-ja-saunat/taruksen-kampat-ja-laavut/

Ilmoittaudu mukaan sivuiltamme osoitteessa:

www.elamysmatkailu.fi/fi/kotimaan-matkat/syysretki-evon-

luonnonpuistoon/

 

10.00 Lähtö kohti Järvenpään Lemmenlaaksoa 
11.00 Lähtö Luontoretkelle, kävelyretken retken

pituus n 2,9 km, Etelä-Suomalaisessa lehtomaisemassa.
13.30 Lounasbrunssi, Ravintola Kinuskilla.

15.00 Kellokosken sairaalamuseo
16.30 Lähtö paluumatkalle

Retken hinta 50 €, sisältää opastukset, lounaan,
museokierroksen ja esittelyn.

 

Museojuna-ajoista on muodostunut seudulle

kokonaisvaltainen kesätapahtuma, jossa matkustaja 

voi kokea matkan elämyksellisyyden lisäksi vanhan ajan

tunnelmaa väliasemien tapahtumissa. Tulevista ajoista

lisää osoitteessa: hoyryllaheinolaan.wordpress.com

 

https://www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta-ja-ulkoilu/mokit-laavut-ja-saunat/taruksen-kampat-ja-laavut/

