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Uusia ystäviä

Liikuntaa ja maaseudun rauhaa

Varaa paikkasi ainutlaatuiselle pienryhmä-
matkalle (4-8 henkeä)!

Pyöräile, patikoi ja nauti 4 kansallispuis-
toa viikossa. Samalla suojelet luontoa*. 

Täysihoitoretki, jolla tutustut neljään upe-
aan kansallispuistoon, suomalaiseen maa-

seutuun, mielenkiintoisiin maaseutumatkai-
lukohteisiin sekä mukaviin retkitovereihin. 

Reitti kulkee Isojoen Lauhansarvesta 
Ruovedelle neljän kansallispuiston kautta. 
Lauhanvuori, Kauhaneva, Seitseminen ja 

Helvetinjärvi ovat läpileikkaus eteläisen 
Suomen luonnosta. Touko- ja kesäkuun mat-

koihin kuuluu opastettu linturetki Kauhanevalla. 

Matkaa kertyy noin 230 km, josta n. 200 km pyörällä 
pääosin pieniä hiekkateitä sekä 30 km kävellen kansallis-
puistojen luontopolkuja. Retki vaatii kohtalaista kuntoa 
ja tottumusta pyöräilyyn.

Retken hinta omalla pyörällä on 745 € ja vuokrapyörällä 
885 €. Retki toteutuu kun vähintään 4 henkeä on ilmoit-
tautunut; ryhmän maksimikoko on 8. 

Majoitus on kahden hengen huoneissa (heinäkuun ret-
kellä 2 yötä teltassa). Hintaan sisältyy aamiainen ja illal-
linen majapaikassa, retkilounas sekä sauna päivittäin.

LAUHAHELVETTI
erämaapyöräily

GPSRETKET
Asiantuntevalla opastuksella suomalaiseen luontoon 

vaeltaen–pyöräillen–meloen–hiihtäen
 

Lauha-Helvetin Erämaapyöräily neljässä kansallis-
puistossa, täysihoito 7 päivää / 6 yötä

TOUKOKUU 21.-27.5.    
Sis. linturetki Kauhanevalla. Ilmoittautu-
minen 15.4.2017 mennessä

KESÄKUU 11.-17.6. 
Sis. linturetki Kauhanevalla sekä erikoisuu-
tena tutustuminen/yöpyminen Ritoniemen 
kartanossa. Ilmoittautuminen 08.05.2017 
mennessä

HEINÄKUU  09.-15.7. 
Huom! 2 maastoyötä. Ilmoittautuminen 
5.6.2017 mennessä

ELOKUU 13.-19.8. 
Ilmoittautuminen 3.7.2017 mennessä

SYYSKUU 3.-9.9.  
Ilmoittautuminen 30.7.2017 mennessä

LOKAKUU 1.-7.10. 
Ilmoittautuminen 28.8.2017 mennessä

Retkipakettiin kuuluu GPS ja luonto-opas karttoineen, 
turvapuhelin, majoitus ja ateriat

www.gps-retki.fi

Retken vastuullisena vetäjänä toimii reitin 
suunnittelija Heikki Susiluoma, mutta päi-
vittäinen liikkuminen maastossa tapahtuu 
pääosin omatoimisesti GPS-laitteeseen tallen-
netun reitin ja luonto-opasvihkosen avulla. 

Tiedusteluihin vastaa Heikki Susiluoma 
040-550 4944, retket@gps-retki.� 

Varaukset voit tehdä myös verkkokaupas-
samme: https://gps-retki.mycash� ow.� 

Tarkemmat retkikuvaukset löydät verkko-
sivuiltamme: www.gps-retki.� 

*) Lahjoitamme osan jokaisen retken tuotosta 
Luonnonperintösäätiölle. 

TÄYSiHOITOPAKETTIIN SISÄLTYY
Yöpyminen maaseutumajoituksessa tai hotellissa kahden hengen huo-
neissa • Kaikki ateriat: Aamiainen ja illallinen majapaikassa, retkieväät 
(illallinen Parkanossa ei sis.) • Sauna päivittäin • GPS-laite karttoineen ja 
reittimerkintöineen • Luonto-opasvihkonen karttoineen • Oppaan palve-
lut Kauhanevalla • Turvapuhelin • Pyörä, kypärä ja laukut •  Pyörien kuljetus


