Hyvät vinkit
Mäntyharjuun
matkaajalle!

MÄNTYHARJU Travel
Ihastu tai vaikkapa rakastu

Mäntyharju
Usealle suomalaiselle sana
Mäntyharju merkitsee kesää, ihania lomamuistoja,
järvimaisemaa, ystävien tai
vanhempien mökkikuntaa,
upeita luontoelämyksiä,
etelä-savolaista lupsakkuutta,
Salmelan taidenäyttelyitä ja
ikimuistoisia konsertteja.

Junalla

• Pääkaupunkiseudulta 2.15 h

Linja-autolla Vihantasalmelle
• Pääkaupunkiseudulta 2.15 h

Henkilöautolla

• Pääkaupunkiseudulta 2.30 h
• Viitostietä tai Kouvolan ja
Repoveden kautta
Mäntyharju on kooltaan 1 211 km2, 5760 asukasta,
yli 450 järveä, enemmän loma-asuntoja kuin
ympärivuotisia koteja, lähimmät lentokentät ovat
Helsingissä ja Lappeenrannassa.

Tiedämme, että moni matkaaja on jättänyt sydämensä
Mäntyharjuun ja palaa tänne
aina uudelleen ja uudelleen.
Syynä varmaankin upea luonto, lupsakka elämänmeno,
helppo saavutettavauus ja
elämysten aitous.

Lisää infoa

• Yritysten omat nettisivut
• Infokanavat ja esitteitä elintarvikeliikkeiden aulassa
• Kesällä torin infopiste (kartat ja esitteet)
• www.mantyharju.fi
• Kirjaston asiointipiste

Mikkeli 45 km

Viivy siis seuraavalla
reissullasi useampi päivä
Mäntyharjussa ja ota vinkit
talteen tästä esitteestä.
Rentoudu ja ylläty alueen
tarjonnasta. Tervetuloa!
Terveisin
Mäntyharjun väki
Turku 315 km

Lahti 103 km
Helsinki 200 km

Kouvola 78 km

Listasimme sinulle muutaman
mielenkiintoisen vinkin tähän alkajaisiksi!
Junalla Mäntyharjun asemalle

Kaunis kirkonkylän alue
Juna-aseman seutu
Miekankosken uittomuseo - muistoja menneiltä ajoilta
Upeat vesistöt
Melontareitit
- Keisarinlähteen kierros ja
Hallan reitti/Mäntyharju-Repovesi reitti
Mäntyharjun REKO - hyvää lähitiloilta

Taidekeskus Salmela

Taidekeskus Salmela on Suomen suurin kuvataidefestivaali ja kesän kohtaamispaikka etelä-savolaisessa
kulttuurimiljöössä. Sen toimintaan kuuluvat kuvataidenäyttelyt, konsertit, laulu- ja kuvataidekilpailut,
luennot ja runotapahtumat.
Mäntyharjuntie 25, info@taidekeskussalmela.fi
www.taidekeskussalmela.fi

Esitteet

Citypatikka
Keisarinlähteen kierros /melonta
Mäntyharju-Repovesi-reitti/Hallan reitti/ melonta
Mäntyharju-esite

Kesäteatterit
City-patikka
				Immonpolku
				Luontokirkko

mantyharju.karttatiimi.fi

www.mantyharju.fi

Haukkavuori
Kalliomaalauksia

Sorateitä gravel-pyöräilyyn
Matkoslammen ja Pitkäjärven laavu
		
Mouhun taistelujen muistomerkki

Täältä löydät kartat laavuille, maasto- ja vesistöreiteille:

Tapahtumakalenteri

Lähellä Repoveden kansallispuistoa
Mäntyharju-repovesi-reitti
Patikointia, melontaa, maasto- ja retkip
tkipyöräilyä
räilyä
		
		

Mäntyharjun kartat

Käärmekallion eläinpiha

Eläinpiha Mäntyharjun Karankamäessä, muutaman
kilometrin päässä 5-tieltä.
Naaraniementie 173, 52720 Karankamäki.
www.kaarmekallionelainpiha.fi

Nuku hyvin
Mäntyharjussa
Etsitkö mökkiä, b&b-majoitusta,
maaseutuhotellia, elämyksellistä
jurttaa, aittaa vai telttaa? Samalla
reissulla voit kokeilla useampaa ja
erilaista yöpymispaikkaa. Mäntyharjussa on näkemistä ja kokemista
usealle päivälle. Kulttuuritapahtuman
tai reippaan luontovaelluksen jälkeen
maistuu matkaajalle makea uni.

Maaseutuhotelli Villa-Aurora

2,5 km

Tule majoittumaan mukavasti historiallisesti arvokkaan
kulttuurimaiseman sydämeen. Kauniit rakennukset ja
uudistetut majoitus-, aamiais-, ja kokoustilat sijaitsevat
aivan Taidekeskus Salmelan vieressä kirkkaiden vesistöjen ympäröiminä. Tervaniementie 2
info@avamor.fi, www.villa-aurora.fi

18 km

WHD Gård

Valloittavia hetkiä lähellä luontoa. Tervetuloa kokemaan elämyksiä idylliselle WHD Gårdin tilalle.
Majoitusta, lähiruokaa ja aktiviteetteja.
Nurmaankyläntie 90, 52960 Nurmaa
whd@woikoski.fi
www.woikoskifeeling.fi

14 km

Linkkumylly

Majoitu elämyksellisesti lähellä Repoveden kansallispuistoa vanhan myllytilan ympäristössä ja koe luontoaktiviteetit meloen, patikoiden ja pyöräillen. Voit yöpyä
mökeissä, jurtassa, minimökeissä ja Tentsile-teltoissa.
Mouhuntie 647, linkkumylly@linkkumylly.fi
www.linkkumylly.fi

40 km

Kirjokiven Kartano

Valloittavia hetkiä lähellä luontoa. Tervetuloa kokemaan elämyksiä romanttiseen Kirjokiven Kartanoon.
Majoitusta, lähiruokaa ja aktiviteetteja, Repoveden
Kansallispuiston kupeessa.
Rudolf Elvingintie 109, 47900 Vuohijärvi
whd@woikoski.fi , www.woikoskifeeling.fi

23 km

Tuustaipaleen Luontohotelli

Mielenkiintoisen historian omaava hotelli-ravintola
keskellä Etelä-Savolaista luontoa kauniin Tervajärven
rannalla. Täällä nukut hyvin, heräät levänneenä ja
voit pulahtaa aamu-uinnille.
Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale
info@luontohotelli.fi, www.luontohotelli.fi
keskustassa

km keskustasta

Huoneistomajoitus Unelma 75 m

0,6 km

2

Viihtyisä hotellitason majoituskohde 1-8 hlölle Mäntyharjun keskustassa. Kaikkien maastopyörä-, patikointi-,
melonta-, hiihto- ja retkeilyreittien tuntumassa, vain
650 m päässä juna-asemalta. Myös paikallisopaspalveluita ja hierontaa. Rinnetie 2, 52700 Mäntyharju www.
huoneistomajoitusunelma.fi

23 km

Honkalomat

Tule virkistäytymään kodikkaille järvenrantahuviloille.
Tarjoamme rauhaa ja luonnonläheisyyttä kirkasvetisen
Juolasveden äärellä.
Laattaantie 7, 52960 Nurmaa
honkalomat@honkalomat.fi, www.honkalomat.fi

30 km

Kauppisen Lomamökit

Rantalomaa kesät talvet! Vuokrataan tasokkaita hirsimökkejä puhtaiden vesien äärellä.
Haukiniementie 545, 52850 Halmeniemi
hallinta@kauppisenlomamokit.com
www.kauppisenlomamokit.com

Elämysmajoitusta
myllytilalla
Valloittavia hetkiä lähellä luontoa.
Woikoski Feeling kutsuu sinua, ystäviäsi sekä kollegoitasi
kokemaan elämyksiä idylliselle WHD Gårdin tilalle sekä
romanttiseen Kirjokiven Kartanoon.
Aktiviteetit, lähiruoka, Repovesi ja paljon muuta Woikoski Feeling on elämyksiä ja palveluja
suomalaisessa luonnossa.

woikoskifeeling.fi

32 km

Lahtelan lomamökit

Lahtelan mökit sijaitsevat Enonveden rannalla. Tasokkaissa mökeissä voit kokea upeat auringonlaskut ja lumoavan ympäröivän luonnon. Vain 2 tuntia Helsingistä.
Enolahdentie 277, 52970 Pankalahti
paivi.lahtinen@lahtelanmokit.fi
www.lahtelanmokit.fi

Lomakeskus Tommolansalmi

30 km

*Camping-alue, lomamökit, rantasaunat ja kesäravintola
*Vuokrattavissa veneet, kanootit,
*SUP-laudat ja polkupyörät
Kouvolantie 2216, Mäntyharju
www.tommolansalmi.fi
keskustassa

km keskustasta

30 km

Kapiaisen Lomamökit

Tunnelmalliset lomamökit Korpijärven ja Kukasjärven rannoilla. Nauti luonnosta; ulkoillen, pyöräillen,
kalastaen sekä talvella hiihdellen tai päiväretkeile
Repovedellä. Meiltä vuokrattavissa myös Efatit.
Haapiontie 87, 52850 Halmeniemi
kapiaisen.lomamokit@co.inet.fi
www.kapiaisenlomamokit.com

”Ihaninta lomalla oli
upeat auringonlsakut,
rauha ja kuikan laulu
kesäiltana.”

www.linkkumylly.fi

Kun on nälkä
ja jano yllättää

KAHVILA, UITTOMUSEO, KÄSITYÖVAJA,
KOSKIKALASTUSTA, KANOOTIN VUOKRAUS

10 km

Reissuravintola

Miekankoski

Kahvila Kaneliässä

DaDa pizza

Reissuravintolassa nautit maukasta lounasta, Ala
cartea ja X-meal hampurilaisia. Bussilastillinen väkeä
mahtuu kevyesti tilavaan ravintolaan.
Avoinna ma-pe 9-16, ryhmille sopimuksen mukaan.
myynti@reissuravintola.fi
Puh. 0400-955 460, ryhmät puh. 0400-325 440
Pentinpolku 2, www.reissuravintola.fi

Herkulliset, itseleivotut leivonnaiset. Aamuvirkkujen
kahvitteluun tuoretta joka aamu. Avoinna arkisin
jo klo 4.30-15 ja la 7-14. Savontie 3 015 682628

AVOINNA KESÄISIN
JOKA PÄIVÄ KLO 10–20
Krua Lawoe
Tuoretta kahvia ja itseleivottuja herkkuja

Miekankoskentie 942, Mäntyharju
0400 653 281 juhla-eraruokapalvelu@luukku.com
www.miekankoskenkahvila.com

Vuokrattavana lomamökki 120 m2

Thaimaalainen ravintola. Supersuosittu ruokapaikka
keskustassa. Tarjolla lounasta ja listaruokia.
Lounas ma-pe klo 10.30-14.30.
Avoinna arkisin klo 10.00-17.00.
Avoinna kesälauantaisin klo 12-17.
Reissutie 2, puh. 044 9358 622.
Tervetuloa!
keskustassa

km keskustasta

Vanha tukkilaismiljöö, jossa suosittu kesäkahvila,
käsityömyymälä ja uittomuseo. Vain 1,5 km 5-tieltä ja
10 km Mäntyharjun kirkonkylältä. Kalastajien tuntema
koskikalastus- ja virkistysalue.
Miekankoskentie 942, 52700 Mäntyharju,
juhla-eraruokapalvelu@luukku.com

Vahva suositus pizzan ja kebabin ystäville! Herkulliset
tuotteet, runsaat annokset ja ystävällinen palvelu.
Asematie 1, 015 450550, www.dadapizzeria.fi

Nyt ostoksille!
Paikallisia yrityksiä ja
lähituotteita tiloilta.

Tarjan muotipuoti

Yksilöllinen vaatekauppa aivan keskustassa. Autamme
ammattitaidolla löytämään asut arkeen ja juhlaan!
Persoonallista muotia koot 34-54. Tuotevalikoimissa
myös laukut, korut, huivit ja lahjakortit!
Savontie 2
tarja.olli@muotipuoti.com
www.muotipuoti.com

Aten Marja Oy

Nyt väriä
elämään!

Aten tehtaanmyymälä ja kahvila. Kylmäpuristetut
mehut. Pakastemarjat. Lähituotteita, noin 60 tavarantoimittajaa.
Liito-oravantie 2, 52510 Hietanen
myynti@marja-aitta.fi
13km
www.marja-aitta.fi

Tule piipahtamaan
liikkeessäni,
torin vieressä ja
löydä piristystä
vaatekaappiisi.
Autamme sinua
löytämään
mieleisesi tyylin.
Terveisin Tarja

20 km

Kuvalan tila

Tarjan MuotiPuoti, Savontie 2, www.muotipuoti.com

keskustassa

km keskustasta

Viljapossua monessa muodossa ja aitoja maalaismunia.
Tilan tuotteet ovat lähiruokaa parhaimmillaan. Kaikki
tuotteet kuljetetaan myyntiin tuoreena suoraan tilalta.
Löydät tuotteet Mäntyharjun S-marketista, K-marketista, Kuvalan tilapuodista ja Mäntyharjun Rekosta.
Kuvalanranta 5, 52920 Voikoski
Heidi: 040 545 8629, kuvalanliha@pp.inet.fi
www.kuvalanliha.fi
keskustassa

km keskustasta

Puoti Suerte

Puoti Suertessa Mäntyharjun S-marketilla on laaja valikoima (n. 80 yritystä) tuotteita: luomuelintarvikkeita,
ekologisia pesuaineita, luonnonkosmetiikkaa, sauna- ja
sisustustuotteita ym. pieniltä toimijoilta.
Pentinpolku 2, puotisuerte@gmail.com
www.facebook.com/puotisuerte

Vierulan tila

28km

Tilan itsepalvelukioski palvelee tuorein marjoin ja
vihanneksia kesällä 24/7. Muut myyntipisteet:
Mäntyharjun S-Marketin, Kuortin ABC:n, Pertunmaan
K-Market Karpalon ja Heinolan S-market Heinoskan
edestä sekä lauantaisin Ahveniston kesätorilta kello
10-12 ja Hirvisalon kesätorilta kello 12-14. Olemme
mukana myös REKO:ssa. Tuotteimme löydät myös
lähialueen kauppojen hyllystä!

Mäntyharjun
REKO:sta tuotteita
suoraan
lähituottajilta!

Geokätköily

Sporttinen

Mäntyharju
Mäntyharjussa on aina osattu
arvostaa hyvää kuntoa ja
hyvinvointia. Siitä kertoo mm.
kunnan ja eri yhdistyksien
ylläpitämät, uskomattoman hyvät
mahdollisuudet liikkua luonnossa
kesät talvet.
Monitoimihalli Kisala on kunnan
viimeisin investointi liikuntaan.
Upeat tilat ovat vuokrattavissa
eri harrasteisiin. Erittäin suosittu
Polaria Padel -kenttä on aivan
Kisalan vieressä ja kaksi frisbee-rataa
upeassa maastossa keskustan
tuntumassa.
Nappaa tästä vinkit ja suunnittele aktiivinen loma perheesi tai
ystäviesi kanssa!

Tämä on koko
perheen koukuttava
harrastus. Kätköjä
löytyy maastopyörä-,
patikointi- sekä
melontareittien
varrelta.

Frisbeegolf

Kaksi erinomaista rataa
• Rantapuisto, Asematie 1
• Iso-Pappilan frisbeegolfpuisto

Mäntyharjun urheilualue, Urheilutie 1

Urheilupuistossa on Padel-, jalkapallo-, pesäpallo- ja
tenniskentät sekä metsäleikkipuisto. Aluetta kiertää
valaistu 6.1 km:n kuntorata. Mäntyharjulta Repoveden
kansallispuistoon johtavien patikointi –ja maastopyöräreittien lähtöpiste.

Laavut ja tulipaikat

Mäntyharju on retkeilijän paratiisi.
Laavuja on useita ympäri kuntaa.
Löydät ne parhaiten seuraavista linkeistä.
www.mantyharju.fi/luontoaktiviteetit

Melontareitit

Keisarinlähteen kierros ja Mäntyharju-Repovesi  
-melontareitti /Hallan reitti, ovat kunnan ylläpitämiä.
Molemmat ovat pituudeltaan noin 50 kilometriä.

Maasto- ja retkipyöräily
Patikkareitit

Mäntyharjussa on monipuolinen
polkuverkosto. Pääreittimme vie
Mäntyharjun keskustasta Repoveden
kansallispuistoon.

www.mantyharju.fi/luontoaktiviteetit

Reitti Mäntyharjusta Repoveden
kansallispuistoon on erinomainen
maastopyöräilijöille. Aloittelijoille
suosittelemme kirkonkylän kierrosta.
Eri tasoisia retkipyöräilyreittejä löytyy
ympäri Mäntyharjun kuntaa.

Pysy kunnossa
myös lomalla
Mäntyharju on liikkujan paratiisi. Vaellus- ja melontareitit
lähtevät aivan keskustasta ja matkaat vaikka Repoveden
kansallispuistoon asti. Voit vuokrata välineet helposti
paikan päällä!
Maastopyöräile, golfaa, pelaa Padelia, tennistä, hölkkää,
polkujuokse tai geokätköile vain muutama lajivinkki mainittuna!

Mäntyharjun melontakeskus
Upeat melontareitit Hallan reitti ja Keisarinlähteen kierros

20 km

Vola-Golf

3,5 ha:n harjoitusalue
9 reikäinen par 3 -kenttä, 30 lyöntipaikkaa lyöntimatoilta,
nurmilyöntialue, rangen pituus n. 250 m
Chippi/puttiviheriö, Mirage Tour-Putt tekonurmea
hiekkabunkkeri, välinevuokraus ja opetus, kahvio
Konnesaarentie 1, 52730 KOIRAKIVI
info@vola.fi, www.vola.fi

SWIMRUN
Uintijuoksu

Asema-makasiini
Asematie 10, Mäntyharjun keskusta
Linkkumylly Mouhuntie 647

GRM 200
Soratiepyöräily

MRM

Polkujuoksu

UUTTA! Myös SUP-lautojen vuokrausta! >>

HYVÄN MIELEN
URHEILUTAPAHTUMIA
MÄNTYHARJUSSA YMPÄRI
VUODEN!
griffineventsfinland.fi
KAHVILA, UITTOMUSEO, KÄSITYÖVAJA,
KOSKIKALASTUSTA, KANOOTIN VUOKRAUS

AVOINNA KESÄISIN
JOKA PÄIVÄ KLO 10–20
Tuoretta kahvia ja itseleivottuja herkkuja

Miekankoskentie 942, Mäntyharju
0400 653 281 juhla-eraruokapalvelu@luukku.com
www.miekankoskenkahvila.com

Vuokrattavana lomamökki 120 m2
keskustassa

Vuokraamme kanootteja, kajakkeja ja SUPlautoja Mäntyharjun, Repoveden ja
Pertunmaan alueella. Koulutamme.
Opastamme reiteille. Kuljetamme kalustoa ja
melojia tarpeen mukaan. Kalusto varattava
etukäteen soittamalla tai sähköpostitse.

km keskustasta

linkkumylly@linkkumylly.fi
Ari 050 449 3002

Vahvat perinteet ja
kulttuurin ilo

Mäntyharju
♥ kulttuuri
Meillä on perinteitä ja nautimme
taiteesta! Kirkonkylän alue vanhoine
rakennuksineen kertoo tarinaa kunnan perustamisajoista yli 400-vuoden
takaa. Iso-Pappilan museoalue, Villa
Aurora, Taidekeskus Salmela ja kirkon
ympäristö muodostavat upean kulttuurikeskittymän idyllisen järvimaiseman syleilyyn.

Iso-Pappilan museoalue esittelee
Mäntyharjun historiaa. Pihapiiri koostuu useista vanhoista rakennuksista.
Museossa kesäisin teemanäyttely.
Alueella on myös Mäntyharjun kesäteatteri. Iso-Pappilantie 2.

Kunnan internetsivuilta löydät tapahtumakalenterin mantyharju.fi/etusivu

Elokuvateatteri
Kino
Kompantie 22

Olemme ylpeitä elokuvateatteristamme. Sali
toimii myös konserttien ja esitysten pitopaikkana. Ohjelmisto on monipuolinen ja uudet
elokuvat ovat nähtävissämme piakkoin niiden
ilmestyttyä. Erikoisuutena on FLEXOUND
Augmented Audio™ järjestelmä, joka yhdistää huippuluokan surround-äänen ja iholla ja
kehossa hienovaraisesti tuntuvan äänen värähtelyn. Toinen erikoisuutemme on elokuvafestivaali, joka pidetään elokuun alussa.
www.mantyharju.fi/sivut/vapaa-aika-kulttuuri/
kino/

Eikä tässä ollut kaikki!
Mäntyharjussa on paljon muitakin hyviä käyntikohteita, mutta ne
kaikki eivät mahdu yhteen esitteeseen. Muistathan vierailla myös
VisitMäntyharjun -sivustolla. VisitMäntyharju on mäntyharjulaisten
matkailualan yritysten perustama verkosto. visitmantyharju.fi
Tule ja koe itse mäntyharjulainen vieraanvaraisuus, luonto ja leppoisa
elämänmeno. Hymyillään, kun tavataan.
Tervetuloa!
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