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LUISTELUREITTI
PYÖRÄILY- JA KÄVELYURA:
Huolto tehty pe 1.4.

TIEDOTE: SOIHTULUISTELU |
TORCH SKATING 25.2.
JÄRJESTETÄÄN, REITILLÄ VOI POIKKEUKSELLISESTI LIIKKUA MYÖS
PYÖRÄILLEN TAI KÄVELLEN. WILL BE ORGANISED, BUT ALSO FOR
FATBIKING AND WALKING ON THE ICE DUE TO FORECAST.
Luistelureitin lähtöpaikka on siirretty Tuunaansaaren lomakylän eteläkärkeen. Tapahtumaan tulevia
pyydetään seuraamaan luistelupäiväkirjaa sääennusteen johdosta.
Tunnelmallisessa tapahtumassa tullaan sytyttämään n. 300 ulkotulta seitsemän kilometrin jääreiteille,
jotkaon saatu uudelleen auki ke 23.2. Haastavien jääolosuhteiden ja kimurantin sääennusteen myötä
tapahtumassa sallitaan poikkeuksellisesti osalla reiteistä liikkuminen myös pyöräillen tai kävellen, jotta
vallitseva keli ei muodostu esteeksi tapahtumaan tulemiselle.
REITIT JA LIIKKUMISTAVAT
• Tuunaansaaren eteläkärki – Kruunupuisto: Luistelijat/potkukelkkailijat/kävelijät/pyöräilijät
• Kaarnalahti: Luistelijat/potkukelkkailijat/kävelijät/pyöräilijät
• Valkialampi: Vain luistelijat/potkukelkkailijat
HARJUN PORTILLA:
• Ravintola auki klo 8.30-22 saakka, keittiö sulkeutuu 21.00.
• Välinevuokraamo auki klo 10-22. Vuokraamosta mm. luistimet, fatbiket, sähköpyörät.
Ennakkoon ilmoitettu kota-baari on suljettu ja makkaramyyntipiste peruttu.
KRUUNUPUISTON RANNASSA:
• Inkeritalon vohvelikahvila avoinna klo 12-22
• Potkuri- ja fatbikevuokrausta rannassa (vain käteinen) klo 17.30-21.00
• Grillikatoksella makkaranpaistomahdollisuus
REITTITILANNE / PÄIVÄKIRJA:
Ratatilanteeseen vaikuttaa suuresti lämmin sääennuste to-iltapäivästä alkaen, jonka vaikutukset jäällä
nähdään vasta perjantaina aamupäivällä. Erityisesti luistelemaan tulevia pyydetään seuraamaan retkiluistelupäiväkirjaan päivitettäviä tietoja.

IN ENGLISH (short):

300 outdoor candles will be lighten in skating track. Start point is now moved to southpoint of holiday
village. Event between 18-22. However as the track condition is not good and weather forecast is really
tricky, so the actual skating/ice condition will be seen on friday morning. Follow our nordic skating diary
in website for updated info.
We will allow fatbiking and walking on the ice track (except Valkialampi) also due to event. See the
weather that comes and arrive to great atmosphere with the equipment possible!
HARJUN PORTTI: Restaurant open until 22.00 (kitchen works until 21.00)
Equipment Rental open until 22.00. Fatbikes, e-bikes, skates, kick-sleds.
AT KRUUNUPUISTO (SPA-HOTEL)
Waffle-cafe at the shore between 12-22.00 (card and cash)
Kick-sled and fatbike rental (cash only)
Barbeque hut open for own snacks (ie. sausage grilling).

