Kansallispuistoja keräämään!
Kansallispuistoja keräämään -retkisarjamme vie seitsemän Etelä-Suomen kansallispuiston poluille: metsiin,
laaksoihin, kukkuloille ja rannoille. Suomen luonto sai ensimmäisenä maailmassa oman liputuspäivän –
tervetuloa nauttimaan sen tarjoamasta silmän ja sielun ruuasta.
Suomessa on 39 kansallispuistoa, joiden yhteispinta-ala on lähes miljoona hehtaaria ja niiden tehtävänä on turvata luontomme
monimuotoisuus sekä tarjota mahdollisuus liikkua ja rentoutua. Kierrämme puistoissa 2-5km rengasreitit leppoisaan tahtiin – tarkoitus
ei ole urheilla, vaan reippailla: katsella ja kuunnella, hengittää ja hengähtää. Kierroksen päälle nautitaan maittava lounas ja
piipahdetaan vielä retkestä riippuen kivoilla tuliaisostoksilla ennen paluuta kotikulmille.
Kansallispuistoretket on tarkoitettu sinulle, minulle – meille kaikille, jotka haluavat hetkeksi kaupungin humusta pois.

02.03.

ESPOO - Nuuksio

70eur

Nuuksiossa on kuljettu kauan, mutta koskaan sen erämaissa ei ole liikkunut niin paljon väkeä
kuin nykyisin: 1994 perustettu kansallispuisto houkuttaa yli 300 000 kävijää vuodessa – onhan
se metropolialueen lähipuisto. Jääkausi jätti perintönään Nuuksioon hienot ja vaihtelevat
maanmuodot: laaksot ja rotkot sekä karut, jäkälän ja harvan männikön peittämät kalliomäet.
Kansallispuistokierroksemme polkaistaankin käyntiin juuri Nuuksiosta ja itseoikeutetusti
Suomen Luontokeskus Haltiasta. Haltia kokoaa Suomen luonnon helmet saman katon alle ja se
on portti maamme kaikkiin kansallispuistoihin. Tutustumme oppaan johdolla Suomen luonto näyttelyyn, joka vie Saaristomereltä tuntureille ja antaa upean elämyksen koko maamme
upeasta luonnosta. Näyttelyn punaisena lankana on Suomen viisi vuodenaikaa ja kalevalainen
mytologia antaa lisäväriä tarinaan.
Kierroksen jälkeen nautimme lounaan Haltian ravintolassa ja sitä sulattelemme Maahisen
reitillä ( 2km ) lumitilanteen niin salliessa. Kierros kulkee Solvallan urheilukentän laitaa, nousee
sen jälkeen metsään ja johdattaa edelleen kalliomännikköön ja Nuuksion laelle. Reitin varrella
on näköalatasanne, josta avautuvat upeat näkymät yli Pitkäjärven.

11.05.

SALO - Teijon kansallispuisto

68eur

Teijon kansallispuisto perustettiin 2015 ja sen pinta-ala on 34km2. Siellä luonnonrauha kohtaa
historiallisten ruukkikylien nykyelämän ja käsityöläisperinteet. Itämeren aaltojen jääkauden
jälkeen paljaiksi huuhtomat kalliomäet tuovat maisemaan ja luontoon vaihtelevuutta.
Lyhyeenkin retkeen mahtuu järvimaisemaa, suota, metsää ja puroja.
Teijossa kierrämme Matildanjärven maisemissa Jeturkastin muinaispolun ( 4,6km ), joka kulkee
pääosin mäntymetsän keskellä. Reitti vie korkean kallion yli ja pieni suo ylitetään pitkospuita
pitkin. Polun varrella on nähtävillä parin hehtaarin pirunpelto, Jeturkasti. Se on 9000 vuotta
vanha muinaisranta, joka tänä päivänä on 80 metriä nykyistä merenpintaa ylempänä.
Reippailun jälkeen nautimme lounaan Mathildedalin ruukkialueella sijaitsevassa Ruukin
Krouvissa. Ennen kotimatkaa jää vielä aikaa ruukilla ja sen puodeissa kiertämiseen.

29.06.

ASIKKALA - Päijänteen kansallispuisto

75eur

Päijänteen kansallispuisto perustettiin 1993. Sen pinta-ala on 14km2 ja se jakautuu Padasjoen,
Asikkalan ja Sysmän aleille. Me suuntaamme Asikkalaan Pulkkilanharjulle, joka on 8km pitkä
jääkauden muovaama idyllinen saarijono, jota Karisalmen ja Käkisalmen sillat sekä pengertiet
yhdistävät – kauniita järvimaisemia odotettavissa!
Pulkkilanharjulla voi kiertää luontopolun ( n. 2km ) ja lisäksi siihen liittyvän ympyräreitin ( n.
2,4km ), aikaa on varattu molempiin. Reitti kulkee kangasmaastossa kauniissa harju- ja
järvimaisemassa ja sillä on yksi jyrkempi laskeutuminen portaita pitkin harjulta rantaan. Kosteilla
osuuksilla on pitkospuut ja pääosin maasto on helpohko.
Järvimaisemista siirrymme lounaalle vanhaan navettaan, Lehmonkärjen Omettaan, jossa buffet
on katettu tasokkaasti hevoskärryihin. Paluumatkalla pistäydymme Vääksyssä, jossa aikaa
ihastuttavissa putiikeissa kiertelyyn.

 kierros jatkuu….

puh. 09- 872 6465
matka@astor.fi // www.astor.fi
Korsontie 12, 2krs. 01450 VANTAA
KUVI 2909/00/MjMv // SMAL jäsentoimisto 36707

27.07.

TAMMELA – Liesjärven kansallispuisto

78eur

Liesjärven kansallispuisto perustettiin 1956 ja se sijaitsee Lounais-Hämeessä. Tammelan ylänkö
on aina ollut karuna tunnettu ja harvaan asuttu alue viljavien maatalousmaiden keskellä.
Kansallispuisto edustaa sen ominaispiirteitä: salometsää, suota, järvimaisemaa ja syrjäseudun
vanhaa asutusta. Tutustummekin Korteniemen perinnetilaan, jossa kesäaikaan eletään 1910luvulla ja jonka tiluksilla käyskentelee hevonen, lehmiä, lampaita sekä kanoja ja kukko.
Korteniemestä lähtee Pohjantikan kierros ( 5 km ), joka kulkee Liesjärven rantaa seuraillen
Pitkäkärkeen. Pitkäkärjessä on pieni niitty latoineen ja lammasaita, joka ylitetään maastoportaita pitkin. Reitin varrella on vanhoja metsiä ja paljon lahopuustoa.
Lounaalle suunnataan Lounais-Hämeen Pirttiin, joka on nimensä mukaisesti pirtti, hirsiseinineen
ja perinteisine huonekaluineen. Paluumatkalla vierailemme Portaan kylässä Nahkurinverstaassa, jossa tutustumme entisajan nahkurin työhön raakavuotien käsittelystä aina valmiiden
nahkatuotteiden valmistukseen ja myyntiin asti.

17.08.

KOUVOLA – Repoveden kansallispuisto

83eur

Repovesi oli tärkeä eränkäyntialue jo kivikaudella. 1600-luvulla siellä poltettiin tervaa ja 1700luvun lopulta alkoi metsäteollisuuden aika. Kansallispuisto perutettiin 2003, kun UPM-Kymmene
oli lahjoittanut valtiolle kolmasosan sen alueista ja esittänyt omilla maillaan olevaa Aarnikotkan
metsää luonnonsuojelualueeksi - yhdessä ne muodostavat 30km2 kokoisen metsiensuojelualueen. Täällä voi lepuuttaa silmiään järvien ja lampien värittämässä metsämaisemassa.
Lapinsalmesta lähdemme Ketunlenkille ( 5km ), joka alkaa jännittävällä riippusillan ylityksellä.
Reitti vie Katajavuoren huikeisiin maisemiin ja Kapiaveden äärelle, jonka taukopaikalla onnistuu
myös kesäinen uintiretki. Kapiaveden rantoja seuraillaan edelleen Ketunlossille ja sillä yli
Määkijänsalmen takaisin Lapinsalmelle.
Kävelyretken jälkeen jatketaan lounaalle perinteikkäälle Orilammen Majalle ja sen kuulun
Sahanpatruunan pitopöydän ääreen. Paluumatkalla alkaa varmasti jo uni tulla.

21.09.

TAMMELA - Torronsuo

85eur

Tammelasta löytyy myös 1990 perustettu Torronsuon kansallispuisto, jonka 30km2 alue on
lähes kokonaan suota. Vuosituhansien aikana kehittynyt suokerros on paikoittain jopa 10m
paksu ja se onkin Suomen syvin suo, jota reunustavat metsät, harjut, kalliojyrkänteet ja
näköalakalliot, joilta aukeaa laajat näkymät.
Päivän aloitamme Hämeen luontokeskuksesta, jonka Kurjen huuto -näyttely kertoo Torronsuon vuodenkierrosta ja historiasta. Katsomme myös lyhytelokuvan Suomen suvi ja talven
taika, jossa kuvien ja runojen taustalla soi Sibeliuksen musiikki.
Kansallispuistossa kierrämme lenkin Kiljamon ympäri ( 1,5km ). Polulla saa hyvän käsityksen
suon avoimista keskiosista, mäntyä kasvavista rämeistä ja saarekkeiden monipuolisesta
luonnosta lehtolaikkuineen. Kiljamon luontotornista avautuu upea syksyinen suomaisema.
Polku on helppokulkuinen ja suo-osuudet on pitkostettu.
Retken lounaalle ajellaan Somerolle Hovilan kartanoon, jossa aterian lomassa kuullaan 1841
valmistuneesta ja taidokkaasti entisöidystä kartanosta. Tutustumme myös kartanon navetan
yläkerrassa 1950 – 60 -lukuja esittelevään Muistojen kultaa – nuoruuden hurmaa -näyttelyyn

19.10.

KOTKA – Valkmusa

78eur

Tämän kertaisen kansallispuistokierroksemme päättää 1996 perutettu Valkmusa, jossa
koskematon suo kutsuu hiljentymään. Valkmusan suon viehätys aukeaa aisteille
rahkasammalten syksyisessä väriloistossa ja karpaloiden kirpeydessä. Alueella onkin tunnistettu
peräti 30 eri suotyyppiä.
Kierrämme Läntisen keitaan lenkin ( 2,3km ), joka on pitkostettu ja sen varrella on luontotorni,
josta aukeaa näköala laajalle suoalueelle.
Valkmusasta jatketaan merelliseen Kotkaan, jossa istahdetaan lounaalle ravintola
Keisarinsatamassa. Iltapäivällä vierailemme merikeskus Vellamossa, jossa tutustutaan oppaan
johdolla Suomen Merimuseon näyttelyyn Pohjantähti, Etelän risti.
Kaikille Kansallispuistoretkille on lähtö Kiasmalta klo 08:30 ja osallistujien mukaan on mahdollisesti pysäkkejä myös Vantaalla.
Retkien hintoihin sisältyy bussikuljetukset, lounas ja muut ohjelmassa mainitut vierailut sekä Astor Matkapalvelun matkanjohtajan
palvelut. Luontopolkuihin on varattu reilusti aikaa, jotta reitin varrella voi myös istahtaa kuuntelemaan ja katselemaan.
Kaikki retket voidaan toteuttaa tilauksesta myös ryhmille – kysy tarjousta!

