
 ÄITI SAIMAA ELÄMYSMATKA  7 vrk Matkaisäntänä Folke West 

Lappeenranta – Imatra – Parikkala – Punkaharju – Savonlinna – Järvisydän – Mikkeli 

Lähtö ja paluu Helsinki tai Tampere  

Äiti Saimaa kutsuu lähde mukaan viikon elämysmatkalla - tarjolla luonnon  

kauniita   maisemia – huippuhotellit- mielenkiintoista historiaa, kulttuurielämyksiä ja 
rentouduttavaa liikuntaa! 

 

Päivä 1 Matka Lappeenrantaan 

 

Äiti Saimaa kiertueen ensimmäinen pysähdyspaikka on itseoikeutetusti maaherra 
Johan Rosenhanen vuonna 1639  Pien Saimaan rannalle perustama Villmanstrand eli 
Lappeenranta. Majoitumme Rakuuna hotelliin ja illastamme Lappeenrannan 
linnoituksen puolella Saimaan äärellä ravintola Wanhassa Makasiinissa. 

                               

 

Päivä 2 Villmanstrand – Lappeenranta  

Kauounkiretki vie Lappeenrannan keskustaan, linnoitukseen ja satamaan.  

Kahvit juodaan Kehruuhuoneella ja samalla tutustutaan kotimuseoon.    

Illallinen nautitaan Kippusarven Säräpirtti ravintolassa.   

 

          



           

Päivä 3  Imatra – Parikkala – Punkaharju -Savonlinna          

      

Lappeenrannasta siirrymme toisiin Saimaan maisemiin Imatralle, jonka maineikas 
koski on kiinnostanut matkailijoita läpi vuosisatojen.  1600 luvulla rakennettiin, 
kosken kupeeseen ensimmäinen krouvi ja majatalo. Keisarinna Katariina II käväisi 
Ihailemassa koskea 126 hevosen saattueella ja vierailun seurauksena alue julistettiin 
1741 luonnonpuistoksi. Julkkisvierailijoita riitti myöhemminkin, heidän joukossaan 
kirjailija Alexandre Dumas ja säveltäjä Richard Wagner. Nykyinen majoituspaikka, 
komea jugend   tyylinen Valtionhotelli valmistui vuonna 1903 ja toimii ansiokkaasti 
tänäkin päivänä. Tutustumme Imatran koskiuomaan kävellen ja nautimme drinkin 
Valtionhotellissa ennen kuin jatkamme matkaa kohti Parikkalaa, jossa vierailemme 
Viljo Rönkkösen patsaspuistossa, joka on Suomen erikoisin nähtävyys, Yli viisisataa 
teema patsasta hämmästyttää paatuneenkin matkailijan. Puiston puutarha on jo 
sinänsä nähtävyys ja synkronisointi patsaisiin toimii kiehtovasti. 

 



   

Päiväkahvit nautimme legendaarisella Punkaharjulla, viehättävässä Hotelli 
Punkaharjussa samalla ihaillen maineikkaita maisemia. 

            

Päivän päätteeksi jatkamme Savonlinnaan, jossa majoitumme ja illastamme 
legendaarisessa hotelli Hospitzissa, joka juontaa juuriaan 1930 luvulta ja toimi 
aikoinaan NNKY hotellina. Sittemmin se on ollut ooppera vierailijoiden 
suosikkihotelli,  vain 400 metriä Olavinlinnasta.   

   

 

 

 



Päivä 4  Savonlinna  

Viihdymme Savonlinnan järvimaisemissa kokonaisen päivä. Aamupäivällä 
tutustutaan Olavinlinnaan ja sieltä jatketaan Savonlinnan värikkäälle torille ja 
Sulosaareen. Ilta Päivä kahvit Saimassa ja päivällinen nautitaan Bistro Wahoossa ja 
illalla rentoudumme livemusalla Hospitzin puutarhassa.   

       

Päivä 5 Risteillään Savonlinnasta Järvisydämeen ihaillen huikeita maisemia. 
Perillä majoitutaan erikoismökkeihin ja rentoudumme kylpylässä. Illallinen 
nautitaan Järvi Sydämen Wiinikellarissa. 

   

Päivä 6 Luonto päivä teemana metsä ja joogaa 

Retki vie Porosalmen metsiin. jossa juodaan nuotiokahvit ja harrastetaan metsäjoogaa. 
Palatessa rentoudumme kylpylässä.  

Illallinen Savon Loitsu kotaravintolassa.  



  

   

 

Päivä 7 Saimaapäivä  

Veneretki Saimaan Linnansaaren luonnonpuistoon ihaillen Suomen kauniimpia 
maisemia. Patikointia ja nuotiokahvit. Palatessa rentoudumme kylpylässä, Kala- 
illallinen nautitaan Höyrylaiva S/S Puijossa   

     

      

Päivä 8 Paluu arkeen  

Matkamme Helsinkiin tai Tampereelle vie Mikkelin kautta, jossa pysähdymme 
perinteiselle Marskin lounaalle.  

Muistorikas viikko Äiti Saimaan sylissä on ohi – nyt koittaa muistojen ja kuvien aika.  

Info ja varaukset Folke@kompassimatkat.fi  www.kompassimatkat.fi  

Jotain kysyttävää soita Folkelle 0452684066 

 



 

http://www.sarapirtti.fi/     https://www.kehruuhuone.fi/  
https://bluelakecruises.fi/https://www.rakuunahotelli.fi/ 
https://www.jarvisydan.com/   https://hotellipunkaharju.fi/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


