
KAHVILA-RAVINTOLA & VASTAANOTTO:

To 23.12.  klo 8.30 - 20.00 (keittiö 11-19.30) 

Pe 24.12.  klo 9.00 - 14.00 kahvilana 

  (keittiö on kiinni)

 La 25.12.  Suljettu

 Su 26.12.  klo 10.00 - 18.00  

  (ei lounasta, keittiö auki 11-17.30)

VÄLINEVUOKRAAMO:

 To 23.12.  Vuokraukset / varausten haut  
  ravintolasta klo 10-20

 Pe 24.12.  klo 10.00 - 13.00
 Aattona saman päivän vuokraukset palautettava klo 14 mennessä 
 ravintolaan. Suosittelemme useamman päivän vuokrausta!

 La 25.12.  Suljettu

 Su 26.12.  klo 10.00 - 15.00

 aktiviteetit & jäätilanne

RETKILUISTELU & HIIHTO & LUMIKENKÄILY

Vuokraamon valikoimassa fatbikeja ja sähköavusteisia maastopyöriä kelistä 
riippumatta. Vuokraamo-aukioloissa on säävaraus, suosittelemme 
ennakkovaraamista verkkokauppamme kautta ja seuraamaan retkiluistelu- 
päiväkirjaamme kotisivuiltamme. 

Lunta on lumikenkäilyyn ja ensimmäiset hiihtoladut aukesivat 1.12., seuraa  
latutilanteen kehittymistä  www.harjureitit.net sivustolta.

VALAISTU TOPELIUKSEN POLKU
Polku alkaa Harjun Portin läheltä sillan toiselta puolelta ja vie aina Kruunupuistoon 
saakka, pituudeltaan n. 3 km. Polku kiemurtelee pitkin Valkialammen ja Kaarna- 
lahden rantoja harjutien länsipuolella.
  
Valot pimeän aikaan syttyen klo 6.30 ja sammuen klo 21.30. Polulla voi liikkua niin 
kävellen, pyöräillen kuin hiihtäen.

KÄVELY & TALVIPYÖRÄILY & LAAVU
Vuokraa fatbike/sähkömaastopyörä nastarenkailla ja tutustu puulajipuistoon.

PUULAJIPUISTO
Upea tutkimusmetsä, jossa Karjalankallion laavu. Auratut soratiet tutkimusmetsän 
keskellä. Pääset tutkimusmetsän lähettyville myös autolla, parkkipaikka on heti  
valtatieltä Puistometsäntielle käännyttäessä.

YLEISOHJE JÄILLE: 
PYSY MERKITYILLÄ REITEILLÄ
TUUNAANSALMEN ALUEELLA
Tuunaansalmi (lomakylä-harjualue) on 
virtainen. Virtaus tulee lomakylän rannan  
kallioihin, joten jään kantavuus Tuunaan- 
saaren laivalaiturin ja Paviljongin laiturin  

välillä on heikko - myös heti luistelureittimme 
vieressä tällä alueella. 

Luistelureitti huolletaan päivittäin  
ajoneuvoilla, mutta tämä ei tarkoita, että  

reitin vieressä olisi vahva, kantava jääpeite. 
 

Jäällemenopaikat:

* Retkiluistelijat: Harjun Portin ranta
* Hiihtäjät: Hiihtoladulle vuokraamon takaa, 

ladut vie niemenkärkeen.

JOULUN INFOPAKETTI



1. HOTELLI PUNKAHARJU    n. 1,5 km lomakylästä
Ravintola palvelee jouluna ennakkovarauksesta, varaa paikkasi 9.12. mennessä:

Torstaina 23.12.2021
klo 16-23 baari avoinna  klo 18 Waltteri Torikan joulukonsertti, alk. 58€
***
Perjantaina 24.12.2021
klo 9-23 baari avoinna  klo 13 jouluaaton lounas, 39€
klo 19 jouluaaton juhlaillallinen, 59€
***
Lauantaina 25.12.2021
klo 9-23 baari avoinna  klo 13 joulupäivän tarinallinen lounas Saimin kanssa 49€
klo 19 Joulupäivän illallinen, 59€
***
Sunnuntaina 26.12.2021
klo 13 Tapaninpäivän lounas, 39€
Tedustelut ja varaukset +358 15 511 311 ja welcome@hotellipunkaharju.fi

2. KRUUNUPUISTO ravintola   n. 4 km lomakylästä
Ravintola palvelee jouluna ja toivoo ennakkovarauksien tekoa. 
Puh. 044 763 9130 ja myyntipalvelu@kruunupuisto.fi  

To 23.12 klo. 8.00- 21.30  (keittiö avoinna klo. 8.00- 20.30 )
Pe 24.12 klo. 8.00- 22.00    
(keittiö avoinna ulkopuolisille klo 8.00- 17.00. Lounas klo 12-14 hintaan 14,90 €) 
La 25.12 klo. 8.00- 22.00   
(keittiö avoinna hotellin ulkopuolisille asiakkaille klo. 8.00- 18.30, 
huom! tee pöytävaraus päivälliselle, joka on katettu klo 16-17. Päivällinen 35 € )
Su 26.12 klo. 8.00- 20.00   
(keittiö avoinna klo. 8.00- 19.00. Lounas klo 12-15, hintaan 33 € / hlö )

2. KRUUNUPUISTO uimahalli   n. 4 km lomakylästä
to 23.12.                                        klo 17–20
pe – la 24.–25.12.                      suljettu
su 26.12.                                       klo 14–18
ma - su 27.12.–8.1.                    klo 12–18

3.TANHUVAARA SPORT SPA    20 km lomakylästä
vko 51: Ma-To   13.00 - 20.30 
vko 51: Pe-Su   11.00 - 17.30
Tanhuvaarassa kylpyläosaston lisäksi mm. myös ensilumenlatu hiihtäjille.

4. KERIMAAN RAVINTOLA    17 km lomakylästä

Kerimäen suunnassa palvelee jouluna tarjoten ruokailuja mm. 24.12. ja 25.12. 
Varaathan pöydän ennakkoon puh. 015 555 0200 tai ravintola@kerimaa.fi

5. KERIMÄEN PUUKIRKON    17 km lomakylästä
JOULULAULUJEN KONSERTTI 23.12. JA KIRKKO 25.12.

Kerimäen puukirkko on upea matkailunähtävyys ja joulukirkko valaistaan kattokruunun 
lähes 500 kynttilällä. Kerimäen jouluaamun jumalanpalvelus pidetään ma 
25. joulukuuta kello 7. 
Voit viedä mukanasi kirkkoon oman lyhdyn tai lampun. Mukaan kannattaa varata ennen 
kaikkea runsaasti lämpimiä vaatteita: Kirkkoa ei lämmitetä talviaikaan.

 https://www.savonlinnanseurakunta.fi/kerimaen-kirkko

 RAVINTOLAT, KYLPYLÄT, TAPAHTUMAT LÄHIALUEELLA
Tiedot päivitetty 3.12. Huomaathan että tiedot voivat muuttua mm. mahdollisten  

koronarajoitusten myötä. Tarkista ajantasainen info suoraan ko. yrityksistä.

RUOKAKAUPAT

Prisma Savonlinna
n. 22 km päässä

S-Market Punkaharju
n. 9 km

K-Market Punkaharju
n. 9 km


