Repovesikeskus
Repovesikeskus on Repoveden kansallispuiston ja lähialueen majoitus-, opas- ja ohjelmapalvelukeskus
yrityksille, ryhmille ja yksityisille. Opastettujen retkien lisäksi meillä on myös kanoottien vuokraus sekä myynti.
Saat kaikki palvelut yhdellä kontaktilla!
Palveluja yrityksille ja ryhmille
Repovesikeskukselta saat mielenkiintoiset ja virkistävät luontoretket, työhyvinvointipäivät ja tarvittaessa niihin
liitetyt kokouspalvelut.
Suosituin luontokohteemme on Repoveden kansallispuisto. Myös muut luontokohteet Kouvolan seudulla ovat
käytössämme.
Luontoretket
Ryhmille on useita ratkaisuja virkistys- ja työhyvinvointipäiviin. Tämän lisäksi on yleisölle avoimia retkiä,
kuten villiyrtti-, sieni- ja lepakkoretket. Yleisöretkiä saa tilauksesta myös ryhmille.
Melontaohjaajamme vetämät melontakurssit ovat myös olleet suosittuja.
Majoituspalvelut
Yli 700 vuodepaikkaa maaseudulta. Majoitusvaihtoina ovat hotellit, B&B huoneet, lomahuvilat, mökit ja
aittahuoneet. Majoitusvarauksia tai kyselyjä voi tehdä myös Online.
Kanoottien vuokraus
Vuokraamme avokanootteja eli inkkareita, kajakkeja sekä SUP-lautoja.
Kaluston yksi kotisatama on Repojotoksen melontasatama rauhallisessa Verlan yläpuolisessa vesistössä.
Sieltä löytyy myös melojille rakennettuja levähdyspaikkoja.
Vuokrauksen yhteyteen on saatava tarvittaessa kuljetuspalvelu. Näin voit lähteä melontasatamasta ja päättää
retken, vaikka Repovedelle.
Vuokrakalustoa löytyy myös parilta muulta Repovesikeskus toimijalta.
Kanoottien, lahjakorttien ja lahjaesineiden myynti
Myymme kanootteja, kajakkeja, SUP-lautoja ja melontavälineitä. Ostaja saa meiltä kanootin
varusteineen toimitettuna, vaikka kesäasunnolle Kouvolan seudulla. Näissä asioissa meillä on

yhteistyökumppanina Welhonpesä Oy.
Verkkokaupassamme on melontavälineiden lisäksi lahjakortteja sekä lahjoiksi ja muistoesineiksi sopivia
kotimaassa valmistettuja laadukkaita kuksia. Hienon Repokuksan saa vain meiltä!

Repovesikeskus
Kimolantie 174 47710 Jaala
+358 44 784 7411 myynti@repovesikeskus.fi

Palvelu on avoinna ympärivuoden.

PALVELUT

50 €/hlö

Retki inkkarikanootilla Verlan yläpuolella 4 tuntia
Repovesikeskus
Opastettu puolen päivän (noin 4 h) melontaretki ystävien tai työryhmän kanssa kirkasvetisellä ja rauhallisella
Niskajärvellä Jaalassa. Retkellä käydään luonnonsuojellussa saaressa, jossa voi hyvällä tuurilla nähdä vaikka
kalasääsken. Ryhmän koko 6-10 henkilöä eli 3-5 kanoottia.

Opastettu retki tehdään avokanooteilla, joissa kussakin on paikka kahdelle henkilölle.
Retken kuvaus
Opastettu melontaretki tehdään kirkasvetisellä ja rauhallisella Niskajärvellä Jaalassa. Retken aikana
pysähdytään tauolle mukavalla nuottipaikalla.
Melonnan aikana ja tauolla on hyvä tarkkailla luontoa. Alueella voi nähdä monenlaisia vesilintuja, kuten kuikka
ja joutsenet.
Retki sopii hyvin kaveri- tai työporukan virkistysretkeksi.
Retken kohokohtia
Melonta ystävien tai työkavereiden kanssa
Evästely nuotion ääressä
Retken perustiedot
Ryhmän koko 5-10 henkilöä.
Retki on saatavana sulan veden aikaan toukokuusta lokakuuhun säätila huomioiden. Retki on varattava
viimeistään kuusi päivää suunniteltua retkipäivää ennen. Mikäli aikaa on vähemmän, voi kuitenkin kysyä
mahdollisuutta retkeen. Lähetä toiveesi meille.
Lähtö-...

65 €/hlö

Jättikanootilla Repovedellä puolipäiväretki
Repovesikeskus
Repovedellä ainutlaatuinen melontaretki ryhmälle Retki tehdään Repoveden kansallispuiston vesillä tutustuen
puistoon sertifioidun oppaan johdolla. Perushinta sisältää kuusi henkilöä, lisähenkilöt €/henkilö. Maksimi
ryhmäkoko on 16 henkilöä. Retki on saatavana sulan veden aikana toukokuu - lokakuu

Opastettu jättikanoottiretki Repoveden kansallispuistossa, puolipäiväretki
Retki alkaa kansallispuiston portilla tervetulo- ja informaatiohetkellä. Lähdemme liikkeelle turvallisella
jättikanootilla. Retken aikana on mahdollisuus ylittää vesistö riippusiltaa pitkin (yli 10 metrin korkeudessa ja
50 m pitkä).
Kanoottiretkellä tulee tutuksi puiston esihistoriaa, kalliomaalauksia ja jääkauden aikaisia tapahtumia.
Vierailemme luonnonteatterissa, jossa on pidetty vuosittain konsertteja.
Retki sopii erittäin hyvin työporukan virkistyspäivän osaksi, kun vielä täydentää tilauksen
lisäpalveluna saatavalla hyvällä lounaalla
Retken kohokohtia:
Jättikanoottiretki, ainutlaatuinen Suomessa
Kalliomaalaukset ja luonnon teatteri
Ruokailu luonnon keskellä nuotion ääressä
Retken tiedot
Retki on saatavana sulan veden aikana toukokuu...

60 €/hlö

Kesäretki Repoveden kansallispuistossa
Repovesikeskus
Patikointiretki Repoveden kansallispuistossa ryhmälle. Sertifioitu opas vie ryhmän Repoveden kansallispuiston
suosituimmalle polulle, Ketunlenkille. Retkellä koetaan pitkä riippusilta, näköalapaikka ja ainutlaatuinen
käsivälitteinen lossi. Tauko nuotion ääressä luonnon keskellä on myös muistettava

Opastettu patikointiretki Repoveden kansallispuistossa Ketunlenkillä
Retken kuvaus
Retki alkaa kansallispuiston portilla informaatiohetkellä.
Ketunlenkillä on nähtävänä ja koettavana Repoveden kansallispuiston kiinnostavimmat paikat: 50 metriä pitkä
riippusilta, käsivälitteinen Ketunlossi ja Katajavuoren hienot näköalat. Retken aikana pidetään tauko
nuotiopaikalla.
Retkeen sisällytetään aina ateriapalveluja
Ateriapalveluista voidaan sopia asiakaan kanssa kulloinkin erikseen. Perusretkeen sisältyy aina
nokipannukahvit ja perinteinen pikniklounas, nuotiomakkaraa ja leivonnainen. Vaihtoehtona voi olla täysi
lounas nuotion ääressä ja haluttaessa lisäksi heti saavuttua nokipannukahvit liha- tai kalatäytteisen
leivän/baakelin kera.
Kestävän luontomatkailun periaatteidemme mukaan vältämme kertakäyttöastioita ja muovia.
Retki sopii erittäin hyvin työporukan virkistyspäivän...

105 €/hlö

Vesillä ja patikoiden Repoveden kansallispuistossa
Repovesikeskus
Työhyvinvointiretki vesillä ja patikoiden Repovedellä. Retki on tarkoitettu työporukoiden ja erilaisten ryhmien
ainutlaatuiseksi virkistysretkeksi Repoveden kansallispuistossa. Retkellä tulee mukaan myös yhdessä
tekeminen. Retken vetävät kokeneet, sertifioidut Repoveden kansallispuiston oppaat.

Opastettu jättikanootti- ja patikointiretki Repoveden kansallispuistossa
Retki alkaa kansallispuiston portilla informaatiohetkellä ja jatkuu ennalta sovitun ohjelman mukaisesti.
Normaali retki:
Opastettu siirtyminen nuotiopaikalle
Tervetulokahvit, jossa suolainen täytetty baakeli
Lähtö vesille jättikanootilla
Lounas nuotion äärellä
Opastettu patikointi ja paluu lähtöpaikkaan
Kiitos retkestä ja hyvää kotimatkaa
Ohjelma sovitetaan ryhmän koon mukaan.
Jättikanoottiretkellä tulee tutuksi puiston esihistoriaa, kalliomaalauksia ja jääkauden aikaisia tapahtumia.
Patikoinnin aikana yleensä käydään Katajavuoren näköalapaikalla sekä ylitetään vesistö kaksi kertaa,
tunnetuksi tullutta Lapinsalmen riippusiltaa pitkin sekä käsivälitteisellä lossilla.
Retki sopii erittäin hyvin työporukan virkistyspäiväksi
Retki voidaan...

