2019

Vanhan Keuruun
kesäinen
kulttuuripäivä

Ihastuttava Vanha
Keuruu

Puhalletaan yhteen
hiileen

ÎÎ 23,50 € /hlö

ÎÎ Työhyvinvointipaketti

ÎÎ 46,50 € /hlö, kesto n. 4.5 h,

Hinta min. 20 hlöä, kuljettaja veloituksetta.

pitkä 6 tunnin paketti 52,50 €

Tilauksesta ryhmällesi touko-syyskuu.
Hinta min. 20 hlöä.
• Herkullinen lounas noutopöydästä alku-,
•
•
•

•

•

pää-, ja jälkiruokineen Keuruun vanhassa
pappilassa.
Pappilan historian esittely.
Tutustumisen draamaoppaan sisäpiika Kaisan
opastuksella mm.
Keski-Suomen vanhimpaan puukirkkoon
Keuruun vanhaan kirkkoon, rautatieaseman
keräilijäpariskunnan näyttelyyn, lähiruokaja käsityöpuoti Maalaisvakkaan ja Keuruun
museon näyttelyyn.
Piipahdus pappilan vanhassa kivinavetassa
ainutlaatuisessa putiikissa muodin,
asusteiden, korujen ja lahjojen parissa sekä
tuliaislahja retkeläisille. Kesäaikaan myös
alueen aitoissa.
Iltapäiväkahvit pappilan vanhassa
kivinavetassa ravintola Pappilan Tavernassa.

VARAUKSET
Pappilan Pidot Oy, 0400 663 689
pappilanpidot@pappilanpidot.fi
www.pappilanpidot.fi

• Herkullinen lounas noutopöydästä alku-,

pää-, ja jälkiruokineen Keuruun vanhassa
pappilassa
• Keuruun Vanhan Pappilan historian esittely
• Piipahdus pappilan vanhassa kivinavetassa
ainutlaatuisessa putiikissa muodin,
asusteiden, korujen ja lahjojen parissa sekä
kesäaikaan alueen aitoissa.
• Sisäpiika Kaisan draamaopastus Keuruun
vanhassa kirkossa, opastus 70 €/ryhmä
Veloituksetta ryhmällesi halutessanne
myös Annulin Putiikin tyylivinkit vaikkapa
kahvittelun lomassa!
Päiväkahvit ja herkulliset lounaat tilauksesta
ympäri vuoden.
Yhdistä pakettiin myös risteily Siipirataslaiva
Elias Lönnrotilla, alk. 15 € / hlö.

Keuruun
vanhassa pappilassa alk.
52 € /hlö

• Pappilan Pakopelihuoneet
• Hauskat, leikkimieliset Pappilan 10pelit

ohjaajan vetämänä

• Kaunis kattaus pappilan salissa ja

halutessanne pappilan historian esittely

• Runsas Pappilan lounas/päivällinen

noutopöydästä alku-, pää - ja jälkiruokineen

• Piipahdus pappilan vanhassa kivinavetassa

ainutlaatuisessa putiikissa muodin,
asusteiden, korujen ja lahjojen parissa

KESTO: n. 4-5 tuntia
Kysy myös tarjous kokouspaketeistamme!
VARAUKSET
Pappilan Pidot Oy, 0400 663 689
pappilanpidot@pappilanpidot.fi
www.pappilanpidot.fi

VARAUKSET
Pappilan Pidot Oy, 0400 663 689
pappilanpidot@pappilanpidot.fi
www.pappilanpidot.fi

Opastukset

Keuruun Museo

• KEURUUN VANHA KIRKKO: Draamaopastus

Keuruun museon kesänäyttely Rajatalo goes
Kamana esittelee ympäristötaideprojekti
Rajatalossa Keuruulla vierailleiden
taiteilijoiden tuotantoa.

•
•
•
•

45 min. Hinta 70€ + kirkkoraha 3€
OLAVI PAAVOLAISEN HUVILA PEKANNIEMI:
Opastus 70€ + pääsymaksu 5€
KIRJAILIJAKOTI VUORELA: Opastus n. tunti.
Hinta 70€ + pääsymaksu 5€/hlö
KIERTOAJELU: 1 tunti ryhmän linja-autolla,
hinta 70€
KIERTOKÄVELY: 1 tunti Vanhan Keuruun
alueella (ei käyntejä kohteissa) 70€

Opastushinnat sisältävät alv 24%.
VARAUKSET
Eila Luopakka, puh. 050 366 3029
eila.luopakka@kameleontti.fi
www.kameleontti.fi
www.pekanniemi.fi

Keuruun museo 18.5.-21.9.2019
Näyttelyjä ympäri vuoden, talvella vapaa
sisäänpääsy
kts. näyttelyt www.keuruunmuseo.fi
TIEDUSTELUT
Keuruun museo, puh. 040 965 5597
museo@keuruu.fi
www.keuruunmuseo.fi

Parhaita paloja
Keurusselän rannoilta
• Maittava lounasbuffet Hotelli Keurusselän
•

•
•

•

maisemaravintolassa
Risteily siipirataslaiva Elias Lönnrotilla
kauniin Keurusselkä-järven aalloilla hotellin
rannasta Ahtolan satamaan
Sisäpiika Kaisan draamaopastus Keuruun
vanhassa kirkossa
Pappilan vanhassa kivinavetassa ravintola
Pappilan Tavernassa herkullinen päiväkahvi
kera makean leivonnaisen
Piipahdus pappilan vanhassa kivinavetassa
ainutlaatuisessa putiikissa muodin,
asusteiden, korujen ja lahjojen parissa.
Kesäaikaan myös alueen aitoissa.

Lounasbuffet &
Risteily Siipirataslaiva
m/s Elias Lönnrotilla
• Maittava lounas Hotelli Keurusselän

maisemaravintolassa sisältäen
--alkusalaattipöydän
--pääruokavaihtoehdot
--jälkiruoan ja kahvin
--leivät, levitteet ja kotoiset ruokajuomat
• Kerrontaa hotellin ja laivan historiasta &
nykypäivästä.
• Tunnin siipirataslaivaristeily hotellin laiturista
Keurusselän sineen.
Hinta alkaen 29 € / henkilö, matkanjohtaja ja
kuljettaja veloituksetta.

Kesto n. 4.5 h. Tilauksesta keväästä syksyyn.

Lounas & suositut
päivätanssit
Ennen iltapäivätansseja nautimme
lounaan Hotelli Keurusselän
maisemaravintolassa, johon sisältyy
salaattipöytä, keittolounas, leivät,
levitteet, kotoiset ruokajuomat ja kahvi.
Ruokailun lopuksi kerromme
Keurusselän kuulumisia ja hieman historiaakin.
Mainion suosion saavuttaneissa
iltapäivätansseissa pyörähdellään parketilla
syksystä kevääseen.
Hinta 20 € / henkilö vähintään 10 henkilön
ryhmille, matkanjohtaja ja kuljettaja
veloituksetta.

Hinta alk. 47€ /hlö kun ryhmän koko
vähintään 35 hlöä
VARAUKSET:
Hotelli Keurusselkä & Siipirataslaiva Elias
Lönnrot, puh. 014 75100
myynti@hotellikeurusselka.fi

Keski-Suomen Kiehtovat puukirkot
Opastettu tutustuminen Keuruun,
Pihlajaveden ja Petäjäveden
1700 –luvun puukirkkoihin.
Opastus kolmessa kohteessa,
kesto n. 2,5h siirtymineen.

Virkistävä
kylpyläloma
Keurusselän
järvimaisemissa
Kahden vuorokauden (esim. ti-to tai kepe) lomaan puolihoidolla sisältyy myös
kylpylän piristäviä poreita ja vuodenaikaan
sopivaa ohjattua ohjelmaa (esim.
laivaristeily, päivätanssit, yhteislaulua,
luontoretkiä…).
Hinta alk. 148 € / henkilö vähintään
20 henkilön ryhmille, joka 16. paikka
veloituksetta.
LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Hotelli Keurusselkä
puh. 014 75100
myynti@hotellikeurusselka.fi
www.hotellikeurusselka.fi

Hinta 14,50€/hlö
(sis. opastukset kohteissa, ei sis. matkoja)
Minimikoko 20 henkeä
(hinta voimassa kesä-elokuu 2019)
VARAUKSET
Keuruun museo, puh. 040 965 5597,
040 965 5538, 040 965 5567
museo@keuruu.fi
www.keuruunmuseo.fi
Opastukset Keuruun vanhaan kirkkoon,
Pihlajaveden Erämaakirkkoon sekä muihin
Keuruun kirkkoihin saatavana suomeksi,
englanniksi ja italiaksi.

Maalaisretket Riihon kylään

Retki Himmaanhuipulle
Hinta: alk. 28€/henkilö (sis.alv),
minimi 30 hengen ryhmille
-- Keittolounas Riihon Majatalossa
höystettynä talon tarinoilla
-- Opastettu käynti Himmaanhuipun
näköalatornissa
-- Kahvit ja yhteislaulut kylän muusikoiden
johdolla Himmaanhuipun upeassa
kodassa
-- Piipahtaminen Vaissin tilamyymälään,
jossa tarjolla lähitiloilla tuotettuja
herkkuja.
Mahdollisuus ostaa ja paistaa makkaraa
kodalla. Kysy myös päivätansseja elävän
musiikin tahdissa!
Retken kesto n. 3 h.
Retki varattavissa ympäri vuoden,
paitsi kesä-heinäkuussa.

Varaukset: www.riihonmajatalo.fi tai
Anri Riihonen, puh. 040 7575 381

Maalaistalojen
tarinoita

Seikkailuretki
Kännikodalla

Hinta: alk. 83€/
henkilö (sis.alv),
minimi 30 hengen
ryhmille

Hinta: alk. 87€/
henkilö (sis.alv),
minimi 30 hengen
ryhmille

-- Aamukahvit ja talon
tarinat Rantamoijasen
marjatilalla
-- Melonta/lumikenkäily
eräoppaan johdolla
-- Keittolounas Riihon
Majatalossa. Isännän
tarinoita talon ja kylän
historiasta.
-- Jousiammunta- ja
korikiipeilyrastit eräoppaan ohjaamana
-- Sauna
-- Talonpoikainen juhlapöytä Majatalossa

-- Tulokahvit kodalla
-- Ohjatut toimintarastit: mönkijäsafari,
mustaruutiammunta ja jousiammunta
--Ruokailu kodalla aktiviteettien lomassa
--Päivän päätteeksi savusaunan
lempeät löylyt

Retken kesto: 8h
Retki varattavissa ympäri vuoden, paitsi
kesä-heinäkuussa.

Yöpyminen Riihon Majatalossa
Hinta 35 €/hlö.
Majoittuminen 1-8 hengen huoneissa.
Majatalon liinavaatepaketti 8€/hlö. (hinnat
sis.alv:n). Majoitustilaa 44 hengelle.
Majoittuminen varattavissa ympäri
vuoden, paitsi kesä-heinäkuussa.

Retken kesto: 6h
Varaukset:
Erkki Inkiläinen,
puh. 0400 548 656

Riihon retkiin voit
yhdistää
ainutlaatuisen
resiinaseikkailun!
Hinta 30 hengen
ryhmille alk. 25€/hlö.
(sis. alv)
Lisätiedot:
Eräopas Jokela
Puh. 040 544 2976

Keuruun vapaa-aikapalvelut
Keuruun keskustaa ympäröi kaunis Keurusselän
vesistö. Keuruulaiset yrittäjät ja järjestöt
mahdollistavat erilaisia elämyksiä, kuten
kirkkovenesoutua, melontaa, frisbeetä tai
vaikkapa lauttasaunomista Keurusselän
aalloilla. Keuruulla on monipuolinen ja laadukas
liikuntaverkosto, jossa voi hiihtää ja sauvakävellä.
Hoidetut ladut lähtevät majoituskohteiden
edustalta ja Keurusselän Liikuntapuisto on
useiden suurtapahtumien näyttämönä ympäri
vuoden. Meiltä löytyy myös ohjelmapalveluja,
kysy lisää kohteista ja matkailutoimistosta.

Keuruu on myös tapahtumien keskus,
tapahtumia on ympäri vuoden konserteista
kesäteatteriin ja markkinoihin. Kulttuuritalo
Kimara on myös vieraileviin esiintyjien suosiossa.
Voit liittää Keuruulla vierailuusi mm. käynnin
Mäntässä Serlachius -museoissa (n. 30 km) tai
pandojen tapaamisen Ähtäri Zoo’ssa (n. 60 km).
www.menoinfo.fi > Keski-Suomi > Keuruu
TIEDUSTELUT: Keuruun vapaa-aikapäällikkö
Heli Peltola, puh. 040 8272 753,
heli.peltola@keuruu.fi

Keuruun kylpylätyylinen uimahalli on käytettävissä
lähes ympäri vuoden. Kuntouintiallas, lasten
kaksi allasta, kylmävesiallas sekä lämminvesiallas
hierontapisteineen. Huimapäille on 57 m
vesiliukumäki. Yleisösaunojen lisäksi kaksi
yksityissaunaa tilattavissa omaan käyttöön.
Uimahallia vuokrataan myös yksityiskäyttöön.
www.keuruu.fi > asukkaat > Liikunta ja vapaaaika > uimahalli

Oulu

390 km

ETÄISYYDET
KEURUULLE
Vaasa

220 km

Ähtäri
Seinäjoki

KEURUU

60 km

140 km

Jyväskylä
Mänttä

Pori

200 km

VISITKEURUU

KEURUUN KAUPUNGIN MATKAILUTOIMI
puh. 040 572 5640 • matkailu@keuruu.fi • www.visitkeuruu.fi

TIEDOT SITOUMUKSETTA, MUUTOKSET MAHDOLLISIA. HINNAT SISÄLTÄVÄT ALV 24%.
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