
KALASTUSRETKET
Kuopion Kallavedellä

• PUOLEN PÄIVÄN KALASTUSRETKI 4 H  
• KOKO PÄIVÄN KALASTUSRETKI 8 H  
• KALASTUS- JA SAVUSAUNA -ELÄMYSPÄIVÄ 10 H  
       
Kesto:   n. 4 tuntia / n. 8 tuntia / n. 10 tuntia
Paikka:   Kallavesi, Kuopio
Lähtö ja paluu:  Jätkänkämppä, Kylpylähotelli Rauhalahti, 
  Katiskaniementie 8, Kuopio
Henkilömäärä:  Opas + 1-5 henkilöä, isommista ryhmistä pyydä tarjous
Ajankohta:   Sulan veden aikaan 15.5.-30.11., aikaisesta aamusta   
  myöhään iltaan
Vaatetus:  Sään mukainen ulkovaatetus ja jalkineet, 
  sateella kumisaappaat
Opastuskieli: Suomi, englanti
Hinnat:   4 h retki     565 € 
  8 h  retki     865 €
  10 h retki tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin*  970 € 
  10 h retki muina päivinä                    1345 €  
  Mainitut hinnat per  vene ja sis. alv. 

SISÄLTÄÄ 
Veneen, jossa sekä vetouistelu- että heittokalastusmahdollisuus, pelastusliivit, 
kalastusvälineet (10 kpl vetouistelusettejä, 5 kpl hauenkalastussettejä ja 5 kpl 
jigikalastussettejä – Huom! erikoisuutena kalastusoppaan valmistamat uistimet), 
kalastusluvat, asiantuntevan kalastusoppaan palvelut, vesisateen yllättäessä  
sadevaatteet 5:lle, vakuutuksen ja retkieväät veneessä (täytetty sämpylä parhais-
ta paikallisista raaka-aineista, kahvia/teetä, vettä, puolukkamehua). 

8 h:n retki sisältää peruspaketin lisäksi: herkullisen ruokailun laavulla ja  
laavukokin palvelut. Ryhmälle yksi yhtenäinen menu etukäteen varattuna  
seuraavista vaihtoehdoista: Kermaista lohikeittoa, lämmintä ruisleipää, voita  
tai Riistakäristystä, perunasosetta, puolukkaa, suolakurkkua tai 
Loimulohta, Kämpän puolukkakastiketta, nuotioperunaa, yrttitäytettä.

10 h:n retki sisältää peruspaketin lisäksi:: savusaunomisen ja pyyhkeet  
sekä illallisen päivän saalista ravintolassa. Huom! *) tiistaisin, torstaisin ja  
perjantaisin yleinen savusauna, muina päivinä tilaussauna.

LISÄMAKSUSTA, ELLEI SISÄLLY PAKETTIIN

Kalastusguru Janne Parviainen vie sinut Kallaveden  
rikkaille kalavesille nauttimaan sinisenä kimmeltävästä  
vesistöstä ja kauniista järviluonnosta. Kallavesi on  
pullollaan saalista. Nappaako ahven vai koukutatko kuhan? 

Päivä kuluu vesillä kalastuksen jännityksestä ja hyvästä seurasta nauttien.  
Iltaa voi jatkaa tunnelmallisella Jätkänkämpän laavulla, nauttia savusaunan  
lempeistä löylyistä ja vaikkapa herkutella päivän saaliin illallisella  
ammattilaiskokkien valmistamana Kylpylähotelli Rauhalahdessa.

Kallavesi on Suomen kymmenenneksi suurin, Pohjois-Savossa sijaitseva 
järvi, jonka keskellä on Kuopion kaupunki. Järven pinta ala on n. 480 m² 
ja siinä on lähes 2000 saarta. Pisimmiltään järvi on yli 70 km pitkä.  
Kallavesi on merkittävä virkistyskalastusalue ja tärkeimmät saaliskalat 
ovat hauki, kuha ja ahven. Muita saaliskaloja ovat muun muassa made, 
lahna, särki, säyne, siika, muikku ja järvitaimen.
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Ruokailut laavulla sisältäen nuotiopuut ja laavukokin palvelut:
• Kermaista lohikeittoa, lämmintä ruisleipää, voita 22 € / hlö
• Riistakäristystä, perunasosetta, puolukkaa, suolakurkkua 26 € / hlö
• Loimulohta, Jätkänkämpän puolukkakastiketta, nuotioperunaa,  yrttitäytettä 28 €  / hlö
• Nokipannukahvit + pulla + makkara 9 € /  hlö
• Nokipannukahvit 4 €  / hlö

Päivän saalis illallisella Kylpylähotelli Rauhalahdessa:
•Keittiön laittamaa ruokaa saalistamastanne saaliista sisältäen kalafileen        
paistettuna tai kalapihvin, lisukkeet ja kastikkeen alk. 25 € / hlö

Savusauna tilauksesta:
• 450 € / 20 henkilöä / 2 h.  Lisähenkilöt 10 € / hlö. Suuremmat  
ryhmät sopimuksen mukaan. sis. pyyhkeen. Oma uima-asu mukaan.

Yleiset savusauna- ja perinneillat:
•Savusauna (ti, to ja pe) 15 € / hlö
•Savusauna ja perinneateria (ti ja to) 37 € / hlö

Majoitus:  
•Hotelli, huoneistohotelli tai studiohotelli- 
vaihtoehdot, pyydä tarjous

Läksiäislahja: 
•Muistoksi kalastusopas Janne Parviaisen itse tekemä uistin 15 €

VARAUKSET: myynti@rauhalahti.fi, p. 030 608 30 | KYLPYLÄHOTELLI RAUHALAHTI, Katiskaniementie 8, 70700 KUOPIO  


