www.asikkala-oppaat.fi

ELÄMYSMATKAILUA
ASIKKALASSA

TERVETULOA
RYHMÄRETKELLE
ASIKKALAAN!
Asikkala on 8000 asukkaan kunta PäijätHämeessä hyvien kulkuyhteyksien ja
monipuolisten palveluiden keskiössä.
Ajomatkaa Helsingistä Vääksyyn on 130
km, Jyväskylästä 150 km ja Lahdesta vain
25 km.
Asikkala on yhdistelmä kiehtovaa luonnonkauneutta ja kiinnostavia käyntikohteita.
Keskustaajama Vääksy sijaitsee kapealla
kannaksella Päijänteen ja Vesijärven välissä. Kunnan ominaispiirteitä ovat ainutlaatuinen kanavamiljöö, vanha Vääksy viehättävine pikkuputiikkeineen, jylhä Salpausselän
harjumuodostelma ja idylliset pikkukylät.
Koe Päijännettä risteillen ja viehäty upeisiin
vesistömaisemiimme. Tai tutustu Suomen kauneimpaan maisemareittiin, joka kulkee jääkauden muovaamaa, myös kansallispuistoalueeseen
kuuluvaa kahdeksan kilometriä pitkää Pulkkilanharjua pitkin.
Idyllisellä Vääksyn kanavalla voit ihailla laivojen sulutusta tai nauttia kanavanseudun runsaasta palvelutarjonnasta.
Vanha Vääksy upeine putiikkeineen henkii tunnelmaa, joka
on pakko kokea. Vääksyn keskusta palkittiin vuonna 2015
valtakunnallisella Suomen paras pieni keskusta -palkinnolla.
Vireät kylämme houkuttelevat tarjonnallaan; heinäkuussa ruusupuiston ruusut hehkuvat ja lumoavat tuoksuillaan. Viinitilalla puolestaan
maistellaan palkittuja tilaviinejä. Urajärvellä sijaitsee maamme vanhin
kartanomuseo, jonka opastetuilla kierroksilla pääset tutustumaan von
Heideman -suvun mielenkiintoisiin henkilöhistorioihin.
Opastetuilla ryhmäretkillämme koet ja näet Asikkalan nähtävyydet ikimuistoisella
tavalla. Tutustu retkitarjontaamme ja tule mukaan!

Liikkuva Salpausselkä
ETKI

UUTUUSR

Tervetuloa reippailemaan
Suomen liikkuvimpaan kuntaan
Asikkalaan!
Asikkalan idyllinen kuntakeskus
Vääksy sijaitsee jääkauden muovaamalla toisen Salpausselän
reunamuodostumalla, joka tarjoaa upeat puitteet ulkoiluun
sekä mielenkiintoisia tarinoita
jääkaudelta nykypäivään.

Eetu Linnankivi
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Vääksy tunnetaan harjujen
ja järvien solmukohtana,
jonka maisemat kertovat
luonnon valtavasta voimasta. Oppaan johdolla tutustumme jääkauden jättämiin
jälkiin, alueen luontoon
sekä Vääksyn kiehtovaan
historiaan. Kävelemme muun
muassa kauniissa kanavamijöössä, viehättävässä
Vanhassa Vääksyssä ja
kierroksemme huipentuu
Aurinkovuoren laavulle,
jossa nautimme retkikahvit.
Aurinkovuori on sekä geologialtaan että kasvistoltaan
ainutlaatuinen kohde, joka
onkin osa Salpausselkä
Geopark -projektialuetta.
Alueeseen kuuluu kansainvälisesti merkittäväksi arvioituja geologisia kohteita.
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KOE KAKSI ERILAISTA
KANAVAA
Vääksyn kanavamiljöö on ihastuttanut kauneudellaan kautta
vuosisadan. Retkellä kuulet
kanavan synnystä ja siitä, miten
pienestä myllykylästä kasvoi kesäisen huvilaelämän keskittymä.
Kanavakävelyn jälkeen astumme
laivaan - leppoisa risteily Päijänteellä on elämys. Seikkailu on
myös pikkuväen mieleen!
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Risteily päättyy Kalkkisten kylään, jossa viinitilalla
maistamme palkittua tilaviiniä. Maalaispuodissa
on runsas valikoima oman ja lähiseudun tilojen
tuotteita. Bussimatkalla Vääksyyn voit ihailla henkeäsalpaavia järvinäkymiä Pulkkilanharjulla.

AAVEITAKO ASIKKALASSA ?
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Lähde mukaan kiehtovan
erilaiseen retkipäivään
ja kohtaa Asikkalan
tuntemattomampi puoli
sekä saa vinkkejä aistia
maailmaa toisella tavalla.
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Retken aikana käymme täytettyjen
eläinten näyttelyssä ja tutustumme
preparointitekniikan historian eri
vaiheisiin. Kuulemme Urajärven
kartanon kohtalokkaita tarinoita ja
niiden vaikutuksista tämän päivän
kartanoelämään. Saamme tietoa
Suomen monimuotoisesta tonttu- ja
haltiaperinteestä keskiaikaisessa
myllyssä ja vierailemme vanhalla
kirkonmäellä, hautausmaalla ja
teloituspaikalla.
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SUOMEN KAUNEIN
MAISEMATIE
Suomen kaunein maisemareitti
polveilee huikeiden maisemien
halki pitkin kahdeksan kilometrin
mittaista Pulkkilanharjua. Osa
harjusta kuuluu Päijänteen
kansallispuistoon, joka koostuu enimmäkseen saarista ja
luodoista.
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Retki alkaa Vanhan Vääksyn ihastuttavista
pikkuputiikeista, jonka jälkeen edetään miljoonan
tiilen kirkon kautta kohti Pulkkilanharjun lumoavia maisemia. Kalkkisten kylässä vierailemme
viinitilalla ja maistamme palkittua tilaviiniä. Lapsia
viehättävät viinitilan pihapiirin lukuisat pieneläimet. Kopsuontien kautta ajamme ITE-taiteilija
tuohimestari Pekkarisen Tuohituvalle. Hänentuohitöistään mainitaan jopa Guinnessin ennätystenkirjassa. tari Pekkarinen! Retken lopuksi on
mahdollista poiketa Viipurilaisessa kotileipomossa lähiruokaostoksilla.

KARTANOROMANTIIKKAA
URAJÄRVELLÄ
Olipa kerran nuori aatelismies,
Axel von Heideman nimeltään,
joka palattuaan maailmalta
Urajärvelle, otti kotikartanonsa
isännyyden. Havaittuaan kartanon köyhtyneen hän lähti kosiomatkalle ja toi kartanoon nuoren,
kauniin vaimon. Häitä vietettiin
ja mitä kaikkea alkoikaan tapahtua...siitä kertoo opas.
Retken hinta
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Museovirasto,
Juha Toivio
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Retkemme alkaa
Vääksystä, Suomen
parhaasta pienestä
keskustasta. Keskustaan tutustumisen
jälkeen perehdymme
Urajärven kartanoon. Kartanon puisto edustaa englantilaistyyppistä maisemapuistoa
romanttisine pikkusiltoineen,
tekosaarineen ja raunioportteineen.
Urajärveltä suuntaamme Kalkkisten
kylään nauttimaan paikallisesti tuotettuja
virvokkeita ja lähiruokalounasta. Monipuolinen puoti ja tilan lemmikkieläimet
kiinnostavat myös perheen pienimpiä.
Matka jatkuu ihastuttavalle Pulkkilanharjulle Suomen kauneinta maisemareittiä pitkin.
Retken päättää pieni hiljentyminen Asikkalan
miljoonan tiilen kirkossa.

ilö

12 v. 25 €)

He

RUUSUMÄKI / TULPPAANITILA
Erinomainen kevät- ja kesäkauden retkikohde kukkaloistosta nauttiville. Lumoudu
kevätkukkien ja ruusujen
runsaudesta ja kauneudesta.
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Ihaile Vääksyn maisemia kahvikupposen ääressä näköalaravintolassamme. Vanhan Vääksyn
ostoskierroksen jälkeen on mukava seurata
laivojen sulutusta Vääksyn kanavalla.
Lounaan jälkeen on vuorossa päivän
pääkohde tulppaanitila tai ruusupuisto.
Retkikohteista voi hankkia taimia myös
itselleen. Kohde sopii myös perheen
pienimmille, koska tiloilta löytyy muun
muassa kotieläimiä. Käynti miljoonan
tiilen kirkossa Asikkalan kirkonkylässä siivittää sinut menneen ajan
tunnelmaan.

RETKEILLÄÄN PÄIJÄNTEEN
KANSALLISPUISTOON

Tuomas Pellinen

Koe juotavan hyvä Etelä-Päijänne risteillen ja patikoiden.
Luonnonvarainen saaristo
tarjoilee mystisiä elämyksiä ja
mahtavia maisemia. Kelventeen saari on kansallispuiston
helmi. Tutustumme saaren
ainutlaatuiseen maastoon ja
jääkauden jälkiin polkuja pitkin.
Laivan miehistö loihtii herkullisen lounaan, jonka nautimme
luonnon helmassa. Retkelle
voivat osallistua myös lapset
huoltajiensa seurassa.
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OPPAAMME TAKAAVAT
ELÄMYSRIKKAAN RETKIPÄIVÄN
Lisätietoja retkistämme voit lukea nettisivuiltamme www.asikkala-oppaat.fi tai
ota yhteyttä info@asikkala-oppaat.fi. Retkivarauksiin liittyen voit olla yhteydessä
suoraan oppaisiimme. Kaikkien retkien hinnat sisältävät oppaan palvelut, lounaan,
kahvit, pääsyliput ja sisäänpääsymaksut. Räätälöimme retkiä niin isoille kuin pienille ryhmille (minimi 10 henkilöä) lapset ja TYHY-ryhmät huomioiden. Tämän esitteen
ryhmäretkien hinnat on laskettu noin 35 henkilön ryhmille.
Leena Lehtinen, puheenjohtaja

Heidi Painilainen, sihteeri

Opastuskielet: suomi

Opastuskielet: suomi, englanti

Merja Palokangas-Viitanen

Riitta Kuituniemi

Opastuskielet: suomi, englanti

Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti

Heidi Rask

Sisko Ojanperä

Opastuskielet: suomi, englanti

Opastuskielet: suomi

Nina Lehtovirta

Terttu Pohjoisvirta

Opastuskielet: suomi, englanti

Opastuskielet: suomi

Ulla Immonen

Minna Karlstedt

Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti

Opastuskielet: suomi, englanti

leena.lehtinen@asikkala-oppaat.fi
p. 050 574 5753

merja.palokangas@asikkala-oppaat.fi
p. 040 718 6532

heidi.rask@asikkala-oppaat.fi
p. 041 504 1941

nina.lehtovirta@asikkala-oppaat.fi
p. 040 487 0622

ulla.immonen@asikkala-oppaat.fi
p. 040 592 1874

Tanja Uusitalo

tanja.uusitalo@asikkala-oppaat.fi
p. 044 052 9385
Opastuskielet: suomi, englanti, venäjä

heidi.painilainen@asikkala-oppaat.fi
p. 044 028 8644

riitta.kuituniemi@asikkala-oppaat.fi
p. 044 599 4511

sisko.ojanpera@asikkala-oppaat.fi
p. 044 778 0232

terttu.pohjoisvirta@asikkala-oppaat.fi
p. 040 825 4319

minna.karlstedt@asikkala-oppaat.fi
p. 040 054 5364

Asikkala-Oppaat Ry on
Suomen Opasliiton Vuoden
Opasyhdistys 2019!

Päijännevalssi
On Päijänteen rannat niin aavat ja välkkyvät vetten vyöt
on rannoilla koivut ja haavat, on kirkkahat kuulaat yöt
ja salmien rannoilla saunat, ne kutsuen viittoilee
ja mukavat viljaiset aumat, ne yössä vain kiehtoilee .
Ken laskisi Päijänteen saaret, sen vaarat ja seljänteet
ken tuhannet vuorien kaaret, sen vehreät niemekkeet.
Sen notkoissa nousevi vilja ja kukunta käen soi
ja tuulonen suutelee hiljaa kun nouseepi aamun koi .

