
KALLIORANNAN LUONTOVIIKOT, RETKILEIRIKOULUT JA 

RETKIPÄIVÄT, VUOKRAT, MAJOITUS Hinnat sisältävät alvin 

 

Tuotteen nimi Kuvaus Menetelmät Kesto Hinta 

PUUTARHAVIIK

OT 15.5.-15.9. pe- 

to 6 vrk, 

mahdollisuus 

osallistua 

lyhyemmällä ajalla, 

jolloin päivähinta 

-Osallistujat 

perheet, aikuiset, 

nuoret ja lapset 

- Ryhmän koko 6 

aik ja 6 lasta max 

Viikon aikana 

tunnistetaan 

luonnon- sekä 

puutarhakasveja ja 

tehdään oma 

kasvikansio, 

osallistutaan 

ajankohtaiseen 

puutarhan ja 

kasvimaan hoitoon.  

Ryhmä työskentelee 

noin 6 h/päivä eri 

toimintapisteillä: 

A kasvimaan hoito 

B puut ja pensaat 

C perennat ja kukat 

D keittiö ja ruuanlaitto 

Majoitus hulppeassa 

mökissä, iltaisin sauna, 

uinti ja yhteistä 

ohjelmaa 

1-6 vrk 60 € 

/hlö/vrk, 

300 € aik, 

150 € 

lapset/6vrk 

sisältäen 

ruuan ja 

majoitukse

n 

METSÄVIIKOT 

1.3. - 14.5. ja 16.9. 

– 15.11. pe-to 6 vrk 

- Osallistujat 

perheet, 

aikuiset ja 

nuoret, max 

6 hlöä 

Viikon aikana 

työskennellään 

metsässä 

risusavotassa ja 

rankametsässä 

ympäristöä raivaten 

käsityökaluilla. 

Ryhmä puuhastelee 

noin 6 h/ päivä metsässä 

ja syö retkieväät tai 

tekee ruuan tulilla. 

Tunnistetaan metsän 

puita ja kasveja sekä 

osallistutaan puiden 

istutuksiin keväällä. 

Iltaisin sauna, suihku ja 

yhteisohjelmaa, 

majoitus hulppeassa 

mökissä 

6 vrk 250 € aik, 

ja 150 € 

nuoret alle 

18 v/hlö 

sisältäen 

ruuan ja 

majoitukse

n 

TERVEYSVIIKO

T 

1.7.-31.7. pe-to, 

osallistujat aikuiset 

ja nuoret, ryhmän 

koko max 10 hlöä 

Viikon aikana 

pyritään kehon ja 

mielen huoltoon 

sekä 

rentouttamiseen 

liikunnan, 

joogaharjoitusten ja 

kasvispitoisen 

ruuan avulla. 

Ryhmä toimii 

liikunnanohjaajan 

ohjauksessa luonnossa 

tuokioittain aamuisin, 

päivisin ja iltaisin. 

Valmistetaan ja 

nautitaan yhdessä 

terveysruokaa, majoitus 

ja sauna 

järvenrantamökissä 

6 vrk 450 €/hlö 

sisältäen 

ruuan ja 

majoitukse

n 

RETKILEIRIKOU

LU JA 

RETKIPÄIVÄT 

ryhmän koko 10 - 

25 hlöä 

Päivän aikana 

retkeillään 

patikoiden, 

pyöräillen tai 

veneellä 

lähikohteissa. 

Aamu- ja iltapalat 

Kalliorannassa ja 

retkiruoka 

kohteissa 

Retkikohteet: 

Repolanniemi 6 km 

Kakkomäen kierto 8 

km, Honkamäen 

valloitus 14 km, 

Teerimäen laavu 20 km, 

Lossisaari 20 km, 

Maatila 30 km, 

Tossavanlahden kierto 

40 km, mökkimajoitus 

lavereilla, sauna ja 

1-4 vrk 60 

€/vrk/hlö 



suihku, oma 

makuupussi ja pyyhe 

MÖKKIVUOKRA

perheille ja 

ryhmille 

Kalliorannan 

Lomapirtti 6 + 6 

varavuodetta ***** 

Koivurannan**** 

mökki 4 + 4 

Mökeissä on sauna, 

suihku, hyvin varustettu 

keittiö, oma ranta, 

laituri ja soutuvene sekä 

grillikatos/kota 

7 vrk 850 € 1.6.-

31.8. ja 

750 € 

muulloin/ 

6 hlöä, 

lisähenkilö

t 60 €&hl; 

MAJOITUS  Kalliorannan 

Lomapirtti tai 

Koivurannan 

mökki 

Mökeissä on sauna, 

suihku, hyvin varustettu 

keittiö, oma ranta, 

laituri ja soutuvene 

1-2 vrk 

3 vrk 

4 vrk 

5 vrk 

6 vrk 

7 vrk 

365 € 

470 € 

550 € 

640 € 

720 € 

850 € 

LIINAVAATTEET lakanat, tyynyliina, 

iso ja 

pikkupyyhe/hl 

  10 € 

LOPPUSIIVOUS   Kallioranta 

Koivuranta 

150 € 

100 € 

 


