Koe & näe
Kontiolahden Avantouimareiden sauna sijaitsee kirkasvetisen Höytäisen rannalla. Saunaa voi
vuokrata yksityiskäyttöön yleisten vuorojen ulkopuolella. Varauskirja Kontiolahden ST1:llä.
Jussinluodontie 12, puh. 050 4658657
www.kontiolahdenavantouimarit.blogspot.fi

6. Finland Travel Company

11
Herajärven
kierros

Finland Travel Companyn kautta löydät Pohjois-Karjalan alueen matkailu- ja ohjelmapalvelut
yhdestä osoitteesta. Autamme myös matkajärjestelyissä!
Jääkärintie, puh. 040 125 3593, www.travelcompany.fi

7. M/S Tuula - Höytäisen risteilyt

Mustalahdentie 27, www.luontoon.fi/herajarvenkierros

Kolvananuuro
2

13. Eräpalvelu Kontiometso

Kalastusretket,uistelu ,jigi- kalastus,lohensoutu,onginta,pilkki,talvikalastus.Kaikkien
kalastusmuotojen opetus.Luontoretket,hiihtoretket,koskenlaskut (Ruunaan),erämaaretket
(Lieksa/Kuhmo,Jonkeri).Uisteluretkillä tarvittaessa koko Suomi ja Venäjän-Karjala,lisäksi
opastoiminta Venäjän Karjalassa.Kauttamme majoituspalvelut ja ruokailupalvelut.Retkien
hinnat sovitaan tapauskohtaisesti. Lisäksi opastetut kanalintujahdit (Lieksa/Kuhmo).
Saposentie 1, puh. 044 057 6445

21. Savipaja Tuliais-Tupa Ky
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Kontiolahti

Saari, www.luontoon.fi/jouhteninen

Kontionpolut

24. Konditorio Rosalinda
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Satamatie 4, www.facebook.com/kontionpolut
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Majoitu
5. Pohjan tilan Hirsituvat

9. Hotel Julie
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22. Kontiolahden Urheilijat ry

Hotel Julie sijaitsee aurinkoisella näköalapaikalla Lehmonharjulla, lähellä Joensuun palveluita.
Tarjoamme majoitusta, ravintola-, ruokailu-, kokous- ja juhlapalveluita jopa yli 200 hengen
ryhmille. Meillä on upeat ulkoilumaastot ja rauhallinen sijainti luonnon keskellä. Ravintolassa
on A-oikeudet. Lisäksi meillä on kahvila-kioski. Karavaanareille on matkaparkki ja kaikille
ilmainen pysäköinti, tilaa suuremmillekin ajoneuvoille. Hotellin läheisyydestä löytyvät hyvät
pyöräilyreitit, patikkamaastot, uimaranta ja valaistu hiihtolatu.
Valimontie 3, puh. 010 322 1910, www.hoteljulie.fi

11. Herajärven
retkeilykeskus – Kiviniemi

Ampumahiihdon maailmancupien sekä muiden merkittävien urheilutapahtuminen järjestäjä
(seuraavat maailmancupit 3/2020 ja 11-12/2020)
Napakympintie 24, puh. 040 062 5640, www.biathlon-kontiolahti.fi

25. Kotiseutukeskus

19. Kontiomajoitus Oy

1. Kontiolahden matkailuneuvonta
Kysyttävää reiteistä tai matkakohteista
Kontiolahdella? Otathan yhteyttä
matkailuneuvontaamme!

Näppäile lisätietoihin
QR-koodista ja lue lisää
tarinoita blogistamme.

Maukkaat leivonnaiset, tuliaiset ja lounaat aivan
Kontiolahden keskustasta.
Keskuskatu 14, puh. 013 733 161
www.konditoriarosalinda.fi

Ympärivuoden vuokrattavat Pohjan tilan hirsituvat sijaitsevat puhdasvetisen kuhajärven
Höytiäisen hiekka-rannalla Kontiolahdella 40 km Joensuusta pohjoiseen. Viihtyisä
ympäristö tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen virkistymiseen kaikkina vuodenaikoina ja
korkeatasoiset hirsihuvilat antavat mitä parhaimmat puitteet rentouttavalle lomalle. Mökeille
on omat tiet,ei kauttakulkua toisten kautta,tasaiset maastot kerätä marjoja ja sieniä.Talvella
hiihtoladut lähtee mökeiltä.
Pohjantie 15, puh. 050 562 5147, www.lomakontio.fi

Täysin käsityönä itse valmistettuja koriste- ja käyttökeramiikka-tuotteita. Pajan erikoisuus
on pitsikeramiikka
Kumputie 3, puh. 050 570 9025, www.tuliaistupa.fi

Perinteitä säilyttäen korjattu maalaistalo, kotiseutukeskus. Sisältää hirsisen talon,
juhlakäyttöön kesäisin tarkoitetun kivinavetan, saunan, liiterin ja tuulimyllyn. Kokous- ja
juhlapalvelut sekä maukkaat tarjoilut tilauksesta.
Vierevänniementie 5, puh. 040 027 5599
www.seurantalot.fi/talot/543-kontiolahti-seura-ry-2782

23. Juhlatila Lautsa

Juhlatila Lautsa palvelee yksityisiä ja yrityksiä Juhlien
viettopaikkana, sauna- ja kokoustilana. Lautsassa voi myös järjestää
erilaisia toiminnallisia päiviä paikallisten aktiviteetti järjestäjien
kanssa. Paikka sopii myös mainiosti kokouksien järjestämiseen.
Lautsa sijaitsee Kontiorannassa höytiäisen rannalla, tarjoten
käyttäjilleen luonnorauhaa kauniissa järvimaisemassa.
Lautsantie 6, puh. 045 161 8144
www.konditoriarosalinda.fi

Kontionpolut ovat Kontiolahden suosituin reitistö
maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja kävelyyn. Kontionpolut
muodostuvat neljästä rengasreitistä (Kontioniemi Trail 9 km,
Stadium Trail 8,5 km, Salpalinja Trail 5 km ja Välilampi Trail 13,5 km),
jotka yhtyvät Joensuun kaupungin ylläpitämään Jaama Trailiin
(n. 60 km) sekä Lykynlammen kautta yhdysreittiä pitkin Liperin
Kinttupolkuihin. Kontionpoluilta on myös yhdysreitti Kolinpolulle
(63 km), jota pitkin pääsee kansallismaisemiin saakka. Hyviä
lähtöpaikkoja reitistölle ovat Kontiolahden satama (Satamatie 4)
sekä ampumahiihtostadion (Napakympintie 24).

Jouhteninen

20. Paiholan kyläyhdistys ry

Majoitus ja muonituspalvelut.
Kuusikuja 2, puh. 050 3067 503, www.nettimokki.com/kontiolahti/9365

Kesäkahvila Selkiellä Seurojentalolla. Avoinna aikavälillä 4.6-27.7.2019
ti-pe klo 12-17 la 11-16 (su-ma kiinni).
Selkientie 34C, puh. 050 3769 795
www.selkie.fi/kesakahvila_vellikello

Saari Höytäisellä. Järviluonnon ystäville Höytiäinen tarjoaa kauniiden
maisemien lisäksi useimmiten myös kalansaalista. Höytiäisen saarista
Jouhteninen lienee suosituin päiväretkikohde mielenkiintoisen
historiansa, 2000-luvulla maisemaa muuttaneen trombin sekä suojeltujen
harjujen ja rantojen vuoksi. Saaressa on kaksi lyhyehköä rengasreittiä
tulipaikkoineen.

17. HK Varma Oy

Vetouistelu HK Varman tuotteilla.
Jahtimestarintie 24, puh. 050 027 8025, www.hkvarma.com

12. Kesäkahvila Vellikello

Jouhteninen

Kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, myös valokuvaukset.
Kontioniementie 50, puh. 045 1320 888, www.designpalosaari.com

Karu Survival on Itä-Suomen johtava erä- ja selviytymistaitojen sekä pienryhmäjohtamisen
opetukseen erikoistunut yritys. Karu Survival tarjoaa asiakkailleen luontoelämyksiä
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, luontoa rasittamatta.
Niputtajantie 27, puh. 044 510 0879, www.karusurvival.com

Höytiäisen Tupa on viihtyisä kesäterassi Kontiolahden satamassa,
Höytiäisen rannalla. Meiltä saa maukkaat grilliruuat, jäätelöt ja
kylmät juomat. Myytävänä kalastuslupia Höytiäiselle. Vuokrattavana
maastopyöriä. Kesäohjelmassa karaokea ja live-esiintyjiä.
Maanantaisin suosittu sataman kirppis.
Satamatie 4, puh. 045 220 7477
www.höytiäisentupa.com

Kolvananuurontie 171, puh. 0206 39 5654
www.luontoon.fi/kolvananuuro/kartatjakulkuyhteydet
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10. Design Palosaari

16. Karu Survival

4. Höytiäisen Tupa

Kontiolahden ja Joensuun rajalla sijaitseva Kolvananuuron rotkolaakso
sopii hyvin päiväretkikohteeksi. Alueella kulkee 5 kilometrin rengasreitti
laavuineen. Polku on erittäin haastava ja kivikkoinen, joten tähän
kohteeseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja hyvät kengät.

8. Hyvinvointihieromo Helinä

Ensilumen hiihto, aktiviteettipalvelut talvella (esim. ampumahiihtotutustumiset) ja kesällä
(esim. fatbike-ohjaukset), vuokrauspalvelut (hiihtokalusto ja fatbiket)
Napakympintie 24, puh. 040 161 9332, www.jaahdytettylatu.fi

Kesäkahvila ja kynttilämyymälä, avoinna 12.6. - 17.8.2019. Aukiolo: ti-to
11-18, pe 11-20, la 11-17. Keittolounas 11-14
Varparannantie 26 c, puh. 050 436 4469
www.kynttilalyyti.fi

Herajärven kierros kulkee Kolin kansallismaisemista vaarajonojen ylitse
etelään kiertäen Herajärven. Reitti muodostuu kahdesta rengasreitistä:
eteläpään kierros n. 30 km ja pohjoinen kierros n. 35 km. Koko kierroksen
pituus on 61 km. Eteläisen ja pohjoisen kierroksen yhtymäkohdassa
sijaitsee Kiviniemen tila, joka tarjoaa monia majoitusmahdollisuuksia.
Reittiä ylläpidetään yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Herajärven
kierros on tullut tunnetuksi paitsi kauniista vaaramaisemistaan myös
vuosittain järjestettävän Vaarojen maratonin reittinä.

Kolvananuuro

Risteilypalvelut Höytiäisellä. Vuororisteilyt Kontiolahden satamasta kaksi kertaa viikossa.
Tarkemmat aikataulut nettisivuilta.
Satamatie 4, puh. 050 465 4188, www.hoytiaisenristeilyt.fi

15. Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy

2. Kesäkahvila Lyyti / Kynttilä-Lyyti

Herajärven kierros

3. Kontiolahden Avantouimarit ry

Pieni hyvinvointihieromo Helinä on yritys, joka tarjoaa hierontapalveluja pienessä
kodinyhteydessä sijaitsevassa hoitolassa. Palveluina ovat -monipuoliset hierontapalvelut
ja tavoitteena on tarjota hyvinvointia eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.
Palvelu toteutetaan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Palveluilla pyritään ihmisen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomiointiin. Palveluiden mottona on: Hyvää Sinulle!
Mäntykaari 5, puh. 050 405 4013, www.hyvinvointihelina.fi

Syö & juo

Reitit ja muut kohteet

Keskuskatu 8, puh. 050 574 9753
www.kontiolahti.fi/matkaile-kontiolahdella

Kontiolahdella 6-tien varressa Joensuusta Kajaaniin
päin 17 km viihtyisä motelli, jossa huoneita ja
erikokoisia huoneistoja. Vieraittemme käytössä
on viihtyisä saunaosasto. Uusi huoltotila, jossa
on wc, suihku ja keittiö palvelee kesäisin aitta- ja
telttamajoittujia ja talvella tilaa voidaan käyttää
suksihuoltotilana. Aamupala/ reception tila 33
hengelle jota voidaan käyttää myös kokoustilana.
Tilauksesta voimme järjestää ryhmille myös lounaan/
päivällisen. Anniskeluoikeudet. Pieni ravintola ja
kesäterassi. Talvisin hiihtolatu lähtee pihasta ja
moottorikelkkareitti kulkee motellimme vierestä.
Huoltamotie 8, puh. 040 059 6063
www.motellikontio.fi

Herajärven retkeilykeskus palvelee ajalla 1.1.-31.12, talvikaudella ennakkovarauksesta.
Kiviniemi on rauhallinen ja komeissa Herajärven maisemissa Kolin kainalossa, kauniin luonnon
ja puhtaiden vesien äärellä. Kiviniemi toimii Herajärven kierroksien lähtö- ja risteyskohtana
ollen retkeilijän unelmakohde. Tarjoamme majoitus-, ruoka-, sauna-, välinevuokraus- ja
ohjelmapalveluita Kolin kansallismaisemassa. Tervetuloa viihtymään ja nauttimaan
kansallismaisemista Kontiolahteen ja Kolille.
Mustalahdentie 27, puh. 040 015 9204, www.kiviniementila.fi

14. Sampon Mökit

Mökkimajoitusta ja sen oheispalveluita luonnon keskellä, veden äärellä ja lähellä Joensuuta.
Voit valita tarpeitasi vastaavan majoituksen seitsemästä erilaisesta mökistä, joista jokainen
on omalla tavallaan ainutlaatuinen. Lisäpalveluina mökkiloman ohelle löytyy muun muassa
savusauna, palju, kota, laavu, soutu-, moottori-, ja kirkkovene sekä urheiluhalli, jossa voi pelailla
erilaisia pallopelejä. Tule viihtymään Sampon mökeille.
Peltolantie 14, puh. 040 0170 402, www.samponmokit.com

18. Sport Bed Oy

Majoitusta Kontiorannassa erityisesti ryhmille ja urheilijoille.
Jääkärintie, puh. 040 0698 827, www.sportbed.fi

