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PIEKSÄMÄEN KANOOTTISEURA
- www.kanoottiseura.fi
- Melamestari puh. 040 503 8324. Melamestari hoitaa kaluston vuokrauksen, huollon ja
järjestää tarvittaessa kuljetukset.
- sähköposti: sirpaleitta@hotmail.fi
- kanoottien vuokraus (sis. mm. liivit, turvavarusteet), kuljetuspalvelu, opastetut
melontaretket
WILD CANOE (lähtöpiste Lomatrio)
www.wildcanoe.com
- kyselyt ja varaukset, puh. 0500 840 362, infowildcanoe@gmail.com
- melontakaluston vuokraus, melonnan palvelut, kuljetus, retket (katso lisätietoja
kotisivuilta)
LOMATRIO OY, Kangasniementie 18, 76850 Naarajärvi
Melontareitin aloituspiste (sivu 1, numero 1)
- www.lomatrio-koskelo.fi
- puh. 0207 415 510, sähköposti: lomatrio@lomatrio-koskelo.fi
- motellihuoneita, telttailu- ja karavaanialue
- sauna, ruokailu- ja kahvilapalvelut
ETELÄ-AAPELI, Niskajärventie 358, Ranta-Aapeli (sivu 2, numero 5)
- Esko Ylönen, puh. 040 522 3540, sposti esko.ylonen@gmail.com
- majoitusta ja sauna ennakkotilauksesta
LOMAMÖKIT KEIDAS (sivu 2, mökkejä Vehvaa -järven keskivaiheilla niemessä)
- Irja Nykänen, puh. 0400 173 393
- www.firmanetti.com (haku: Lomamökit Keidas)
- hirsisiä lomamökkejä perusmukavuuksin ( 1 kpl, 8 vuodepaikkaa, mahd. varavuoteita)
PORSASKOSKEN MYLLY, Haukivuorentie 299, 77220 Neuvola (sivu 2, numero 7)
- Erkki Markkanen, puh. 0400 404 299
- kalastuslupien myynti, kanoottien vuokraus, majoitus VAIN KUN OMISTAJA ON
PAIKALLA!
- myllyn ohituskulkumahdollisuus Porsaskoskella opastein merkittynä
- Porsaskoskelle melonnan päättäjille päätepysäkki ja punaisen mökin vieressä
maihinnousupaikka, paikoitusalue ja wc ennen jokisuuta
KOSKENTILA (sivu 2. numero 8, Nykälänjoen varrella)
- puh: 040 538 5166; e-mail: info@koskentila.com
- avoinna 2.5– 26.10.2014 24h/vrk
- koskikalastusta ja aittamajoitusta (lämmitetyt tilat), telttailu
- täysin varusteltu omatoimikeittiö
- tilauksesta sauna, suihkutilat; laavu ja tulipaikkoja
- kalastusväline- ja tarvikemyynti, sekä -vuokraus
HAUKIVUOREN ASEMANKYLÄ (sivu 4, numero 13)
- rantautuminen kylän laivarantaan, taajamapalvelut ja junayhteys maantietä n. 500 m
pohjoiseen.
- matkailuinfo Wanha Osula, Keskustie 72: puh. 040 749 8672
MARJOLAHDEN LOMA (sivu 4, sijaitsee kirkonkylällä)
-B&B majoitus, leirintäaluemajoitus, ravintola A-oikeuksin, wc/suihku, tilaussauna ja
ohjelmapalvelut. Puh. 040 450 9930, www.marjolahdenloma.fi

KALLIONIEMI (sivu 5, numero 16)

POISTETTU KÄYTÖSTÄ! EI ENÄÄ RETKISATAMANA! YKSITYISALUETTA!
LÄSÄKOSKEN KARTANO (sivu 5)
- koskikalastusta
- kahvila
- majoitusta
- Puh. 045 355 4450, www.lasakoski.fi
SUUROLAN LUONTOPOLKU JA LINTUTORNI (sivu 6)
- rantautuminen Suurolansaaren ja Leppäniemen välisessä lahdessa, n. 200 m
ennen lahden pohjaa. Rannasta on polku lintutornille, josta luontopolku alkaa.
LEPPÄNIEMEN LOMAKARTANO (sivu 6, Leppäniemi, Telkonlahdentien varressa)
- puh: 0400 290 765, Olavi ja Pirkko Heikkala, aamiais- ja mökkimajoitusta
- www.lomakartano.fi
KIVINIEMEN LEIRINTÄALUE (sivu 6, numero 23)
- puh. 0400 616 761
- aitta- ja mökkimajoitusta, telttailu- ja karavaanialue
- sauna, kahvila ja puhelin, ruokailukota ryhmille
- kanoottien vuokraus, kuljetuspalvelu
- www.lomakartano.fi
KANGASNIEMEN KIRKONKYLÄ
- taajamapalvelut n. 1.5 km Kiviniemestä länteen.
Kirkonkylän torin rantaan pääsee myös kanootilla.
Matkailuneuvonta, puh: 040 1391 360
kuntaposti@kangasniemi.fi
PUULAN MELONTAKESKUS
- puh. 040 5440 585
- kanoottien vuokraus
- www.lakesidetours.fi
TOIVOLAN MÖKKI- JA LUONTOPALVELUT
- puh. 040 504 7229
- kanoottien vuokraus ja melontaretket
- www.toivolapalvelut.net

