Ohjelmapalvelut
Melonta: käytössä kahdenistuttavat avokanootit 4 kpl, yhdessä kanootissa kolmas istuin, maksimiryhmä 8
hlöä + opas. Normaalivarustukseen kuuluu melontaliivit, melat ja äyskärit.
Opastetun melonnan hinnat: 1h 15€/ hlö, 2h 23€ /hlö, 3h 28€ /hlö
Lähtöpaikat: Korteharju, vajaa 2km Konnuksen kanavan alapuolella, Metsänpiian kotisatama
Konnuksen kanava, ala- ja yläpuoliset veneluiskat
Melontaan yhdistettäviä: rantautuminen, kävely saarissa, tutustuminen vanhoihin kanaviin ja koskiin, ja tietenkin
tarjoilu. Vaihtoehtoina on kahvi + leivonnainen, mehu + leivonnainen, nokipannukahvi + leivonnainen,
nokipannukahvi + makkara. Myös Kesäravintola Konnustuvalla kahvittelu ja ruokailu on useimmiten mahdollista
retken alussa tai lopussa, tai tauolla Korteharjusta melottaessa.
Koostamme melontaretkiä asiakkaan toiveen mukaan. Erikoistarjoukset ovat voimassa vain teemapäivinä ja
tapahtumissa.
Erityistä: talvimelonta. Laivaliikenteen talvitauolla ja
jäätilanteen sallimissa rajoissa melomaan voi lähteä
Konnuksen kanavan alapuoliselta laiturilta.
Vuokraamme kanootteja Metsänpiian kotisatamasta
lähteville melontaretkille.

Ohjelmapaketteja:
Luonnon Päivät- tapahtuma 20.5.2017 (villiinny keväästä) Metsäpolun avajaisten
(klo 11.30 - 13.00) jälkeen järjestämme opastetun melonnan kahdelle ryhmälle avokanooteilla, kanavan läpi ja
lähisaarten rantoja seuraillen. Ajallinen kesto 1-1,5h. Minimiryhmäkoko 5 hlöä, maksimi 8 hlöä, hinta 20€/hlö,
sisältää Konnustuvan kahvin ja leivonnaisen.
Säävaraus. Melontaryhmä 1: klo 13.00, melontaryhmä 2: klo 15.00
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 17.5.2017 Metsänpiialle puh 040 572 3147 tai s-postiin
leila@metsanpiika.fi

Naisten päivä Konnuksella 30.5.2017 Klo 15.00 lähtien opastettu melonta 1-1,5h,
minimiryhmäkoko 5 hlöä, maksimi 8 hlöä, hinta 20€/hlö, sisältää Konnustuvan kahvin ja leivonnaisen.
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 27.5.2017 Metsänpiialle puh 040 572 3147 tai s-postiin
leila@metsanpiika.fi. Säävaraus.

Luonnon Päivät- tapahtuma 17.6.2017 (rakastu kesäyöhön) teemana nuku yösi
ulkona. Iltamelontaa, grillausta ulkotulilla ja telttayöpyminen Konnustuvan pihassa. Omat teltat mukaan.
Vietämme myös luonnonkukan päivää. Melonnan minimiryhmäkoko 5 hlöä, maksimi 8 hlöä. Melonta-aika noin
klo 19.00–21.00. Hinta 20€/hlö, sis. kahvi + leivonnainen Konnustuvalla. Melontaan ennakkoilmoittautuminen
viimeistään 14.6.2017 puh 040 572 3147 tai leila@metsanpiika.fi. Säävaraus.
Konnustupa avoinna klo 11–24

Valoisan yön melonta 20–21.6.2017 Kesäpäivän seisausta juhlistamme vesillä. Lähtö
melomaan Korteharjusta klo 21.00 Konnuksen retkisatamaan, jossa keitämme nokipannukahvit. Omat eväät
mukaan. Auringon laskiessa melomme Voipaalla ja rantaudumme saareen. Uppoudumme aistimaan saaren
elämää, rauhoittumaan ja virittymään elämyksille. Odotamme auringon nousua vuoden valoisammalle päivälle.
Aamun tunteina, viimeistään klo 6.00 palaamme lähtöpaikkaan. Hinta 35€/hlö, maks. 8hlöä.
Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 16.6.2017 klo 16.00 Leilalle puh 040 572 3147 tai s-postiin
leila@metsanpiika.fi. Säävaraus.

Patikointi: lähimatkailun periaatetta noudattaen opastan patikointiretkiä Savon alueella.
Tarjoilu järjestetään olosuhteiden mukaisesti. Pyydä tarjous.
Retkikohteisiin voit tutustua mm. osoitteessa http://metsanpiika.fi/wordpress/category/retkikohteita/
Uusille ja vanhoillekin retkikuvauksille on avattu osoite http://pohjanpiika.blogspot.fi/
Lähin metsäpolku kuljettavaksi avataan yleisölle Luonnon päivän-tapahtumassa 20.5.2017 Konnuksella, pituutta
sillä noin 1km.

Luonnon tutkiminen: retkien aikana tunnistetaan kasveja ja eläimiä, sekä eläinten jälkiä ja jätöksiä.
Pyritään innostamaan asiakasta oppimaan uutta luonnosta ja kokemaan luonnon eheyttävä ja tervehdyttävä
voima.
Räätälöityjä metsäseikkailuja lapsille, leikkejä metsässä, luovaa puuhailua luonnonmateriaaleista, satuaiheisiin
sukellusta ja vuodenaikoihin liittyviä teemoja, kuten tonttupolku joulukuussa.

Ohjelmapaketti lapsille:
Luontoon linssin läpi lapsille 3-7v, luonnon ihmettelyä läpi luupin, suurennuslasin, kiikareiden ja
kameran. Ohjelma voidaan toteuttaa esim. Konnuksen metsässä tai muussa lapsille helppokulkuisessa
metsäisessä paikassa. Tutkitaan luontoa eri mittakaavoissa, läheltä kauas, ja lopuksi jokainen valitsee itsellensä
mieleisen kohteen, joka kuvataan kameralla ja kuva voidaan julkaista sosiaalisessa mediassa tai esim.
Metsänpiian blogissa, mikäli kuvaaja (vanhemmat) antaa luvan julkaisuun.
Ohjelman kesto noin tunti. Vanhempien mukanaolo suotavaa, ei pakollista. Minimiosallistujamäärä 5 lasta,
maksimi 8 lasta (vanhemmat voi olla mukana). Hinta 12€/lapsi.

Lumikenkäily: talviluonnossa liikkumiseen parasta! Helppoa jokaiselle, joka osaa kävellä. Pääset
kätevästi ja vapaasti kulkemaan omia polkujasi ilman avattuja uria. Lumikenkäilemällä voi syntyä uusi
näkökulma lähiluontoon. Lue lisää http://www.metsanpiika.fi/lumikenkaily.html
Vuokraamme lumikenkiä sauvoineen Savon alueelle. Kenkiä ja sauvoja on kymmenelle henkilölle.

Virkistyspäivien ohjelmat: koostamme asiakkaan toiveenmukaisen ohjelman yhteiseen
virkistäytymiseen melonnasta, patikoinnista, lumikenkäilystä, luonnon tutkimisesta tarjoiluineen. Ehdota ja
pyydä tarjous!

Lisätietoja osoitteessa www.metsanpiika.fi
Ota yhteyttä ja lähde retkelle!
Palveluksessasi Metsänpiika, Leila Pitkänen
Korteharjuntie 45a, Leppävirta
leila@metsanpiika.fi
puh 040 572 3147

