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•  Lumoudu kasvien parissa•  Risusavottaa ja majoja

•  Luontoretkiltä elinvoimaa •  Joogaa luonnon helmassa



Oletko koskaan kävellyt maalaiskylän halki tai patikoinut 
kokonaisen päivän? Kalliorannan retkillä ehdit näkemään 
tien varsilla kasvavia kasveja, kuulemaan lintujen laulua ja 
bongaamaan eläinten metsään jättämiä merkkejä. Päivä-
matkat ovat 6 – 30 km ikäryhmän mukaan. Matkan aikana 
voi nähdä myös maatilan eläimiä ja elämää. Matkaa voi 
taittaa patikoiden, hiihtäen tai pyöräillen. Retki huipentuu 
jännittävään kasvien ja eläinten jäljityskisaan.

Hinta: 60 €/ hlö/vrk, kesto 1 – 4 vrk.

Sisältää: Mökkimajoituksen, ruuan, opastuksen reiteille ja 
luontoaiheista ohjelmaa tai yökouluohjelmaa.

Osallistujamäärä: Ohjelma voidaan toteuttaa 10 � 25 
henkilölle. Soveltuu parhaiten 9–18-vuotiaille.

Varusteet: Vuodenajan mukainen ulkoiluvaatetus, tukevat 
jalkineet, reppu, sadetakki ja liinavaatteet. Pyöräretkille 
omat pyörät ja hiihtoretkille sukset.

Saatavilla: 1.8. – 5.6.

Vakuutukset: Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus. 
Osallistujille suositellaan tapaturmavakuutusta.

Varaukset: puh. +358 405 381 490
kalliorannanlomapirtti@gmail.com  

RETKILEIRIKOULU 
JA RETKIPÄIVÄT

Luontoretkiltä elinvoimaa

Haluatko tuntea tuoreen pihkan tuoksun, hikoilla ja kokea 
iloa oikeasta työstä? Kalliorannan metsäviikot tarjoavat 
mahdollisuuden opastettuun risu- ja rankasavottaan. 
Välillä vedämme henkeä ja osallistumme lasten kanssa 
majanrakennukseen. Loman aikana majoitutaan tilavassa 
mökissä ja osa ruokailuista toteutetaan tulilla maastossa.

Hinta: 250 € / hlö / 6 vrk, alle 18-vuotiaat 150 €. 

Sisältää: Metsätyön ohjauksen, majoituksen ja 
ruokailut. Ohjelma soveltuu koko perheelle.

Osallistuja määrä: Ohjelma voidaan toteuttaa
2 � 6 henkilölle.

Varusteet: Vuodenajan mukainen työskentelyyn sopiva 
ulkovaatetus ja jalkineet. Osallistujat voivat tuoda omia 
työvälineitä mukanaan (saha, kirves ja puukko).

Saatavilla: 1.3. � 14.5. ja 16.9. � 15.11.

Vakuutukset: Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus. 
Osallistujille suositellaan matkavakuutusta.

Varaukset: puh. +358 405 381 490
kalliorannanlomapirtti@gmail.com

Risuavottaa ja majoja

KALLIORANNAN 
METSÄVIIKOT



Haluatko vahvistaa luontoyhteyttäsi, rauhoittua kauniissa 
maalaismaisemassa, syödä terveellisesti ja oppia uusia 
niksejä puutarhanhoitoon? Kaiken tämän voit kokea 
Kalliorannan puutarhaviikoilla. Viikon aikana tunniste-
taan luonnon- ja puutarhakasveja sekä tehdään osallistu-
jille omat kasvikansiot. Ohjelmaan kuuluu opastettua 
puutarhan hoitoa sesongin mukaan. Loman aikana 
majoitutaan tilavassa mökissä.

Hinta: 300 €/ hlö 6 vrk (alle 15-vuotiaat 150 €), 
päivähinta 60 € / vrk. 

Sisältää: Ohjattua kasvimaan, perennoiden, kukkien, 
puiden ja pensaiden hoitoa sekä ruuanlaittoa. Ilta-
ohjelmassa on ympäristöretkiä, uimista, saunomista, 
kalastusta ja iltanuotiolla istuskelua.

Osallistujamäärä: Maksimi 6 aikuista ja 6 lasta.

Varusteet: Vuodenajan mukainen työskentelyyn sopiva 
vaatetus (sadevaatteet ja puutarhahanskat), kumikengät, 
päähine sekä aurinkovoide. Osallistujilla voi olla mukana 
omia työvälineitä.

Saatavilla: 15.5. – 15.9.

Vakuutukset: Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus. 
Osallistujille suositellaan matkavakuutusta.

Varaukset: puh. +358 405 381 490 
kalliorannanlomapirtti@gmail.com

KALLIORANNAN 
PUUTARHAVIIKOT

KALLIORANNAN 
TERVEYSVIIKOT

Haluatko lomallasi huoltaa kehosi kuntoon luontoäidin 
sylissä? Lomaviikon aikana pyritään kehon ja mielen 
puhdistamiseen sekä rentoutumiseen liikunnan, 
joogaharjoitusten ja kasvispitoisen ruuan avulla.

Hinta: 450 €/ hlö 6 vrk (alle 15-vuotiaat 250 €).

Sisältää: Lomaryhmä toimii liikunnanohjaajan ohjauksessa 
tuokioittain aamulla, päivällä sekä illalla. Lisäksi yhdessä 
valmistetaan ja nautitaan terveysruokaa ja majoitutaan 
viihtyisässä mökissä. Iltaohjelmassa luontoretkiä, uintia ja 
saunomista.

Osallistujamäärä: 3 � 6 aikuista ja 3 � 6 nuorta tai lasta.

Varusteet: Kesäinen ulkoliikuntavaatetus, lenkkarit, 
sadetakki, kumikengät, päähine, uimapuku sekä 
aurinkovoide, (lisäksi kävelysauvat ja polkupyörä, jos on).

Saatavilla: 1.7. � 31.7.

Vakuutukset: Palveluntarjoajalla on vastuuvakuutus. 
Osallistujille suositellaan tapaturmavakuutusta.

Varaukset: puh. +358 407 603 922  
kalliorannanlomapirtti@gmail.com 

Lumoudu kasvien parissa Joogaa luonnon helmassa



Kalliorannan Lomapirtti 6 + 6 lisävuodetta 148 m2, 
takkatupa, keittiö, 3 mh, saunatilat, kuistihuone.
Koivurannan mökki 4 + 4 lisävuodetta 100 m2, 
moderni tupakeittiö, 2 mh, saunatilat, tilava 
ulkoveranta.

Hinta: Mökkivuokra alk. 750 €/vko/mökki, liinavaatteet 
10 €/hlö, ateriapalvelu 7 � 25 €/hlö sop. mukaan, 
loppusiivous 100 � 150 €, kalastuslupa 15 €/hlö/virveli 
18 � 64 -vuotiaat, muille ilmainen. Mato-onginta ja 
pilkkiminen on kaikille ilmaista.

Sisältää: Mökeissä on vuodevaatteet, sauna, suihku, wc, 
pyykinpesukone, hyvin varustettu keittiö (astiasto, säh-
köhella ja -uuni, jääkaappi-pakastin, mikro, kahvinkeitin, 
vedenkeitin, astianpesukone), oma ranta, laituri, soutuvene, 
polttopuut sekä grillikatos. Ympäristössä on mahdollisuus 
retkeilyyn, patikointiin, maastopyöräilyyn ja hiihtämiseen.
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Osallistujamäärä: 4 � 20 henkilöä.

Varusteet: Henkilökohtaiset varusteet. Omat ruuat mikäli 
ei ateriapalvelua. Kalastajat: viehekalastusvälineet. Omat 
sukset, polkupyörä ja kävelysauvat vuodenajan mukaan.

Saatavilla: Ympäri vuoden.

Vakuutukset: Palveluntarjoajalla on kiinteistövakuutus.
Osallistujille suositellaan matkavakuutusta.

Varaukset: puh. +358 405 381 490
kalliorannanlomapirtti@gmail.com 


