
KAHVILA-RAVINTOLA & VASTAANOTTO:   VÄLINEVUOKRAUS
Ma-To   8.30 - 18.00       Ma-Pe  ravintolasta klo 9-16
Pe . 8.30 - 20.00       La-Su  Klo 9-16 
La  9.00 - 20.00      
Su  10.00 - 18.00

Keittiö aukeaa klo 11 ja sulkeutuu normaalisti  
30min ennen ravintolaa.

AJANKOHTAISTA harjun portilla
AUKIOLOAJAT & KAHVILA-RAVINTOLA vko 11

LOUNASTA MA-LA 11-14 JA SU 11.30-14

Lounas hintaan 10,90 € arkisin, 14,10€ viikonloppuisin ja pyhäpäivisin. Lounas sisältää salaattibuffetin, päivän keiton, 
päivän pääruoan lisukkeineen (myös kasvisvaihtoehto), leivän ja levitteen, päivän jälkiruoan. Juomina vesi ja kotikalja. 
Take-away lounaat ennakkovarauksella klo 10 mennessä.

 LOUNASLISTA

Ti 15.3.
Juustoinen katkarapukeitto (l, g)

Talon lasagne (l )
Talon kasvispihvit & chilifraiche (l, g)

Ke 16.3.
Kaalikeitto (l, g)

Metsästäjänleike & rosmariiniperunat (l)
Punajuuri-vuohenjuustokiusaus (vl, g)

To 17.3.
Hernesosekeitto (l, g)

Hirvenlihakastike & perunamuusi (l, g)
Härkis-perunalaatikko (l, g)

Pe 18.3.
Porkkanasosekeitto (l, g)

Lindströminpihvit & ruohosipuli-kermakastike (l, g)
Pinaatti-fetapastaa (l, g)

La 19.3.
Tomaatti-basilikakeittoa (l, g)

Oluessa haudutettua possunniskaa(l)
Paahdettua parsaa & Hollandaise (vl, g)

Su 20.3.
Samettinen parsakeitto (l, g)

Hannonpellon härkää punaviinikastikkeessa(l, g)
Munakoiso-mozzarellapaistosta (l, g)

Välinepalautus onnistuu myös ravintolan puolelle.

Ravintola: Puh. 044 755 0382 | sales@harjunportti.fi
Vuokraamo: Puh. 044 755 0391| rental@harjunportti.fi

 OMAT LEIVONNAISET KAHVILASSA

 Á LA CARTE & BURGERS

 MINIMARKET

pidätämme  

oikeuden muutoksiin



Harjun Portti Oy
www.harjunportti.fi
Puh. 044 755 0382

Tuunaansaarentie 2, 58450 Punkaharju

PÄIVYSTYSPALVELU

Kun olet sisäänkirjautunut, ole huolellinen mökin avainten kanssa ja kanna avainta 
aina mukanasi. Mikäli jäät kuitenkin mökin ovien ulkopuolelle ja vastaanotto on jo 
sulkeutunut, toimii alueella 24/7 päivystyspalvelu, joka tulee avaaman oven. 

Oven avaus maksaa 40 €, maksu maksetaan käteisellä päivystäjälle.  
Päivystyspalvelun puhelinnumero on mökin ulko-oven luona.

 aktiviteetit & jäätilanne

RETKILUISTELU

7 km luisteluverkostoa auki, päivittäin tarkentuvia reittitietoja kunto-arvioiden kera  
kotisivujemme luistelupäiväkirjasta. Luistelureitti lähtee loppukauden lomakylän 
eteläkärjestä. Luisteluliput vuokraamosta.

KÄVELY & TALVIPYÖRÄILY & LAAVU
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. Tällä hetkellä lunta polulla melko paljon pyöräilyyn.
 
Puulajipuisto: 

Vuokraa fatbike/sähkömaastopyörä nastarenkailla ja tutustu puulajipuistoon.  
Puulajipuistossa olevat soratiet aurataan Luonnonvarakeskuksen toimesta (huom. 
varaudu että teiden auraus ei ole ensimmäisten teiden joukossa). Puulajipuistossa 
Karjalankallion laavu!

Jäällä tampatut pyörä- ja kävelyreitit Tuunaansaaren eteläkärjestä Kruunupuistoon 
ja Haataansaaren nuotiopaikalle.

HIIHTO & LUMIKENKÄILY

Punkaharjulla pääset lomakylästä yhteneväiselle Harjureitit-latuverkostolle, joka on n.  
36 km mittainen. Jääladuille ja ylipäätään hiihtoladuille kannattaa suunnata aamusta.

Kolme latuvinkkiä seudulta: 
1. Upea Tutkimusmetsän 7,5 km lenkki lomakylämme vastapäätä, puulajipuiston ympäri. 
2. Kievarin Kierros Savonlinnassa, 25 km ajomatka. Suosittelemme Hannolanpelto- 
Kaijanlammen laavun välistä n. 10 km edestakaista, tasaista hiihtobaanaa.
3. Aholahden Hiihtokeskus Savonlinnassa, n. 35 km ajomatka. Lukuisia latuvaihtoehtoja  
niin kuntoilijoille kuin kilpaladuista pitäville, esim. hieno 18 km Tervastuvan lenkki.

LATUSEURANTA
savonlinna.sometec.fi/punkaharju.html

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: Niemenkärki
* Hiihtäjät: Hiihtoladulle vuokraamon takaa, 

ladut vie niemenkärkeen.
* Kävelijät: 

Tuunaansaaren niemenkärjestä merkityt reitit.

PALVELUT

Prisma Savonlinna  S-Market & K-MarketPunkaharju  
n. 22 km päässä  n. 9 km päässä
 
Metsämuseo Lusto  Auki ti-su 10-17 
Tanhuvaara Sport Spa Auki ma-pe 16-20.30, la 12-20, su 11-17.30
Hotelli Punkaharju  Ravintola auki keskiviikosta lauantaihin. 
Kruunupuisto ravintola Auki joka päivä 21.30 saakka


