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Reittitiedot
Kanoottiretkeily
Pituus 4,3 mi

Arvioitu
kesto 4:00 h

Nousumetri
t 0 ft

Laskumetrit 69 ft

Vaativuusluokka Helppo

Fyysinen kunto

Tekniset taidot

Korkeus

390 ft

449 ft

Paras aika vuodesta

JOULUMARRASLOKA

SYYSELOHEINÄ

KESÄTOUKOHUHTI

MAALISHELMITAMMI

Arvioinnit
Tekijät

Elämys

Maisema

Yhteisö

Lisää tietoja reitistä

Ominaisuudet

Koirat tervetulleita Kauniit maisemat
Kiinnostavaa eläimistöä
Sertifikaatit

Sopii perheille ja lapsille

Jenni Niittumäki
Päivitetty: 07.03.2021

Julkaisija
selfservice-jh-agro-equine-
vaehaeveden-tila-198487113

Vähävedenpihatie 20
03600 Karkkila
Puhelin 0449774413
Faksi
info@vahavedentila.fi

Melontareitti on helppokulkuinen, kaunis ja

rauhallinen. Voit vuokrata Vähäveden tilalta joko

avokanootin tai kajakin.

Reitti kulkee puhtailla metsäjärvillä.

Kirjoittajan vinkit

Lähde nauttimaan lähiluonnosta hyvien
eväiden ja rauhallisen aikataulun kanssa.
Aikaisempaa melontakokomusta et tarvitse.
Opastamme jokaisen melonta-asiakkaan
retken aluksi.
Turvallisuus

Meloessa käytetään aina kelluntapukineita.

Suosittelemme kulkemaan rannan tuntumassa

huomioiden loma-asutuksen kohteliaasti. Tuuli nousee

harvoin kovaksi näillä järvialueilla, mutta on toki

mahdollista.

Välineet ja varusteet

Varusteista saa lisää tietoa kanoottivuokrauksen

yhteydessä
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Lisätietoja

Neuvoja, vinkkejä ja linkkejä

Matkalla on useita yksityisiä rantoja ja loma-mökkejä.

Kierrä ja huomioi rannat kohteliaasti. Ole

esimerkillinen retkeilijä, liiku rauhallisesti ja

mahdollisimman äänettömästi. Tuo kaikki roskat

lähtörantaan. Kierrä vesilintujen pesintäpaikat

kauempaa. Retkeily ja rantautuminen tapahtuu

jokamiehenoikeudella, kunnioittaen muita luonnossa

liikkuvia lomailijoita.

Reittiohje

Reitin lähtöpiste

Vähäveden tila

Koordinaatit:

Asteen desimaaleina (DD): 60.583030, 24.069474

Asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS): 60°34'58.9"N

24°04'10.1"E

UTM: 35V 339462 6719922

w3w: ///mämmit.käsikirjat.muistuttaa

Päätepiste

Vähäveden tila

Reittiohje

Tarkemmat ohjeet saat varauksen yhteydessä.

Reitin kohteet

Vähäveden tilan kanoottiranta
Grillipaikka, roskikset melonta asiakkaille

Salakkasaari
Ihana pieni taukosaari. Tuothan aina kaikki roskat takaisin
lähtörantaan

Keskiveden kannas.
Kävele n. 150m kannasta pitkin Tämäkohdun puolelle, käy uimassa
nauti kauniista maisemasta

Kierrä kaikki mökkilaiturit kohteliaan kaukaa

Ota reitti mukaasi älylaitteellasi

Skannaa QR-koodi ja voit tallentaa
tämän reitin offline-tilaan, jakaa
sen ystäviesi kanssa ja paljon
muuta.
Verkkosivut
https://out.ac/HYYo4
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