Sulan aikaan
Historian siipien havinaa
Elämää Paavon aikaan
Opastettu tutustuminen Saaren ensimmäiseen isäntään Paavo
Ruotsalaiseen. Kuka oli Paavo? Millainen oli Paavon koti?
Kesto 1h
3,00€/hlö (min. 10 hlöä) tai 30,00€/krt

Elämää Kleofaksen aikaan
Opastettu tutustuminen Hyvämäen kesäpappilan isäntään Kleofas
Hyvämäkeen. Kuka oli Kleofas? Millainen oli Kleofaksen kesäpappila?
Kesto 1h
3,00€/hlö (min. 10 hlöä) tai 30,00€/krt

Historiakävely
Häivähdyksiä Saaren menneestä ajasta opastetulla aikamatkalla.
Kesto 1,5h
4,50€/hlö (min. 10 hlöä) tai 45,00€/krt

Saaren tarina -kuunnelmakierros
Kulje omatoimisesti Saaren autenttisilla tapahtumapaikoilla ja kuuntele
kuinka savolaisesta talonpojasta Paavo Ruotsalaisesta tuli merkittävä
osa suomalaista historiaa. Kävelykierroksen pituus on 600m ja kesto n.
35min. Kuunnelma on toteutettu Audio-Guide -tekniikalla.
5,00€/laite (max 2 hlöä/laite, max 20 hlöä/kierros)

Valokuvasuunnistus
Suunnistusta omatoimisesti ilman kompassia. Tutustutaan Saaren
pihapiirin rakennuksiin ja niiden tarinaan valokuvien ja kysymysten
avulla. Jokaiselle suunnistajalle luvassa pieni palkinto.
Kesto n. 30min. Maksuton.

Mukavaa tekemistä
Saaren olympialaiset
Hilpeä pihapelihetki ulkona, jossa lajeina ovat Lentävä Lautanen, Kaada
Ruotsalaiset, Saavin syöveriin, Pirtin kätköissä ja Lentää kuin leppäkeihäs.
Erinomainen mm. TYHY-päiviin tai lasten leirikouluihin.
Kesto n. 2h
60,00€/2h

Ihan pihalla
Pelivälineitä voi lainata vapaasti omaan käyttöön. Maksuton.

Geokätköt
Etsi Aholansaareen piilotettuja geokätköjä, joista kolme on moniosaisia
mysteerikätköjä. Tarvitset kätköilyyn Geocatching-sovelluksen. Maksuton.

Paavon polku
Saaren eteläkärjen luontopolun kauniissa maisemissa mieli virkistyy ja sielu
lepää. Pituus 2km. Maksuton.

Hiljaisuuden polku
Mummolanlahden maisemissa kiertävän luontopolun varrelta löytyy
Aholansaaren historiaan liittyviä paikkoja, hiljaisuutta ja luonnon rauhaa.
Pituus 600m. Maksuton.

Veneet vesille
Saaren kanootit ja soutuveneet vievät Syväri-järven laineille.
5,00€/vene. Majoittujille maksuton.

Kärrykyyti
Saaren maisemia pääsee ihailemaan traktorivetoisen kesäjunan kyydissä.
Kesto 20min.
5,00€/hlö (min. 8 hlöä)

Kesäisiä risteilyjä
Risteilyjä Syväri-järven kauniissa miljöössä. Voidaan räätälöidä mieleiseksi.
Kesto 1,5h
150,00€/laiva

Kiireen karistusta
Löylyä lissää
Ukko-Paavo saunotti aina vieraansa, jonka jälkeen oli parempi keskustella
sielua piinaavista asioista. Saaren perinteisen puulämmitteisen
rantasaunan lauteilla rentoudutaan lempeissä tai kipakoissa löylyissä.
Kesällä pulahdetaan laiturilta vilvoittelemaan Syväri-järveen ja jäädään
ihastelemaan kesäiltaa terassilta.
60,00€/2h lämmitettynä, 40,00€/2h oma lämmitys

Mummolanlahden saunaretki
Saaren itärannalla sijaitsevan rauhallisen Mummolanlahden rantasaunan
löylyissä on hyvä olla. Uimaranta on matala sekä hiekkapohjainen, ja
makkarat paistuvat nuotiopaikalla. Alueella on ulkovessat.
35€/2h (sähkösauna)

Saaren kota
Tunnelmalliseen kotaan mahtuu n. 30 henkeä. Kodalla voi paistaa
makkaraa ja muurinpohjalettuja. Kahvit, mehut, pullat ja muut herkut
maistuvat elävän tulen loimussa. Voit pyytää tarjoiluja ennakkoon.
5,00€/kerta, tarjoilut hinnaston mukaan

Soita ja kysy tarjousta omasta ideasta!
Räätälöimme toiveiden mukaisia paketteja kaikille asiakkaille.
puh. 010 3370 660

