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Keuruun ja MuLtian luonto tarjoaa kaikiLLa aisteiLta koettavia
eLämyksiä vuodenajasta riippumatta. Keurusselän
Luonnonhiekkarannat, saarten siLokaLLiot ja tyynet kesäiLLat, MuLtian
ja Pihlajaveden erämaajärvet, -Lammet ja suot, Lintujen muutot sekä
Loka- ja marraskuun ensimmäisten pakkasöiden punaisenkeLtaisena
hohtavat kuutamot odottavat katsojaa ja kuLkijaa. Mökkimajoitus
taajaman uLkopuoleLLa takaa sen, että pääsee nauttimaan kevät- ja
kesäaamuisin korviahuumaavasta Lintujen konsertista. Ne, jotka
haLuavat aidon Luontokokemuksen, viettävät yönsä teLtassa tai
riippukeinussa.

Luonnon keskeLLä tekeminen ei lopu taLveLLakaan. Punaiset posket
saa, kun suuntaa jäälLe potkuroimaan, hiihtämään tai LuisteLemaan.
Hiljaisuuden etsijä löytää rauhan kirkkaana yönä jääLLätai peLLon
reunassa tähtiä tuijottaen. Alueen Lukuisat kodat, Laavutja
nuotiopaikat paLvelevat hiihtäjää, käveLijää, pyöräilijää, meLojaa ja
veneiLijää.

Luonnonantimia
KeuruulLa ja MuLtialLa voi poimia ainakin Lakkaa, mansikkaa,
mustikkaa,vadeLmaa, herukoita, puoLukkaa tai karpaLoa, marjasta
riippuen joko metsässä tai lähitiLoilLa itsepoimien. Lähimetsät,
niitytja LuomupeLLot ovat hortoiLijaLLe viLLivihannesten ja viLLiyrttien
aarreaitta. Sienipaikkavinkkejä kannattaa kysyä.

KaLastajaLle aLueen vesistöt ja kosket tarjoavat paLjon
mahdolLisuuksia. KeurusseLkä on tunnettu hyvanä kuhajärvenä.
MuLtian ja PihLajaveden kosket sekä LohiLampena toimiva HärköLampi
haastavat jaLokalojen narraajat. KaLastaja saa kokea monipuoLisen
ja eLämykseLLisen kaLaretken — oLkoon kuLkuvätineenä soutuvene,
uisteLuvene, kanootti, auto, pyörä tai vaikka piLkkikeLkka.

MetsästäjiLle alueeLLa on useita MetsähaLLituksen metsästysmaita,
Lisätietoja osoitteesta www.eraLuvat.fI.

Patvetuita matkailijoiUe ja ryhmiLLe
Keuruullaja MuttialLa on majoituskapasiteettia yksin-, kaksin tai
perheen kanssa kuLkeviLLeja kaiken kokoisiLLe ryhmiLLe. Esimerkiksi
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Riihon MajataLon ja Vanha-Väätäsen yli satavuotiaissa tuvissa
onnistuvat juhLapaLvelut, perhejuhlat, yritysten ja yhdistysten
tiLaisuudet, kurssit ja Luokkaretket. Asiakkaita paLveLLaan mieLuusti
myös erilaisten juhLateemojen tai ohjeLmapaLveLuiden osalta, kuten
taLonpoikais-, Luonto-tai saunateema, maataLon leipomispäivä,
hyvinvointihetki tai saippuan vaLmistus. Pitopöytien menut pitävät
sisälLään taidoLLa valmistettuja paikaLLisia herkkuja.

Ohjattuja luontokokemuksia
Kokemattomampi retkeiLijä voi turvautua ohjattuihin
LuontopaLveLuihin. Jos Keuruun kaupungin, Multian kunnan ja
KeurusseLän luonnonystävien retkiaikatauLut eivät osu yksiin oman
kalenterin kanssa, voi paikaLLisen eräoppaan kanssa räätäLöidä
aivan oman luontoelämyksen. Vuokrattava kalusto toimitetaan
tarvittaessa sovittuun paikkaan Keuruun ja Multian ympäristössä.
Kanootin tai kajakin voi vuokrata esimerkiksi omaLLe mökille viikoksi
tai pariksi tunniksi viikossa koko kesän ajaksi. Tiesitkö, että KeuruuLLa
pääsee meLomaLla Hesburgeriin!

Jok
majoituspaikkojen taLon väki
asiakkaiden käyttöön ja opastavat
valinnassa. Kysy tämän aukeama
luontokohteista ja -paLve

Palveluita kytättä
Keuruun ja MuLtian taajamissa matkaiLija löytää tarvitsemansa
päivittäiset peruspaLvelut. Pysäköinti on
joka paikassa. KuLttuurikohteet ja paLvelut ovat
kävelymatkan päässä toisistaan. PäivävieraiLuun Multia
ehdottomasti sisäLlyttää virkistäytymishetki ko -

Savannissa. Mikäli järveLtä tai koskista ei noussut saalista, Lap
pitäisi kek i” i

kyLkeensä, aivan MuLtian keskustassa s”
LohiLampi peLastaa tiLanteen!
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Kaunis kylämaisema ja aidot
talonpoikaiset perinteet
kutsuvat Riihoon. Riihon
Majatalo on kotoisa ja
tunnelmallinen juhla- ja
kurssipaikka. Herkullinen ruoka
ja Majatalon ainutlaatuinen
henki takaavat tapahtumasi
onnistumisen.

perhejuhlat. pikkujoulut
kokoukset, koulutukset,
työh~invointipäivät
leirit, kurssit ja leirikoulut
myös koko Majatalo
vuokrattavissa
tlaa 0.120 henkilölle,
vuodepaikkoja 45 kpl

Riihon MajataLo
Riihijärventie 25,42820 Riiho

p. 0401742427
majatalo©riihonmajatalo,fi
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Huvilarannan kolme uutta
vuokramökkiä kutsuvat
rennolle lomalle. Vi la Akulina,
Villa Kukkula ja Villa Kantri
tarjoavat laadukkaat puitteet
lomailuun puhdasvetisen
Isojärven rannalla aidossa
maalaismaisemassa. Mökit ovat
viihtyisiä, täysin varusteltuja
6—8 hengen lomamökkejä
ympärivuotiseen käyttöön.
Kahdelle mökille myös koirat
ovat tervetulleita. Yksi mökeista
on esteetön. Huvilarannalla
voi nukkua pitkään, laiskotella
laiturilla, samoilla metsässä ja
saunoa sydämensä kyll~destä.
Frisbeegolf-rata kävelymatkan
päässä,

HuviLaranta
Markkulanraitti, 42520 Asunta

p. 040 707 5783
info@huvilaranta.6

.huvilarantaM
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Nevalan lomamökit sijaitsevat
Keski-Suomessa, Multialla
keskellä Suomen kauneinta
luontoa. Voit valta neljästä
mökistä juuri itse lesi sopivan
paikan rentoutua. Kolme
ympärivuoden asuttavaa
mökkiä ja yksi kesäasuttava
mökki 5—8 henkilölle.
Varauskalenteri ja lisätiedot
kotisivuilta.

NevaLan Lomamökit
Keski-Suomi, Multia

p. 0400 336 036
mwnti@nevalanlomamokt.fl

~.nevalanloma mokitfi

Nauti yhdessäolosta luonnon
keskellä Väätäisjärven rannalla.

kaksi talviasuttavaa
seitsemän hengen mökkiä
rantasaunatja laavu
saunaillat
kokoukset ja perhejuhlat
päätalossa
tilauksesta ryhmille
ruoka ja kahvitarjoilut

Vanha Väätänen
Väätäisentie 16,43430 Multia

p. 0400 565 398
vanhavaatanen@pp.inet.fi
~vanhavaata nen.com

ohjelma- ja elamyspalvelut
kanootti-, Tentsile- ja
telttasau navuokraus
ohjatut retk paketit
um’kenkakavelyt
kalastusretket
melonta
kirkkovenesoudut
nuotiokahvit ja luontoruokailu
ryhmille esim.
luonno nvaraku rssi 1

Lisäksi Keuruun keskustan
lähellä sijaitsevaan
Lamposaareen on varattavissa
la m maspa - menvii kkoja.

Eräopas JokeLa
Petäisentie 62

42800 Haapamäki
p. 040 544 2976

eraopasjokela©gma - l.com
~.eraopasjokela.h

KahviLa Savanni
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Kahvilapalvelutja paikan päällä
leivotut herkut. Ajankohtaista
tietoa Facebookissa ja
lnstagramissa!
Ma-pe 8.00—18.00
La 10.00—1 6.00
Muita palveluita myös posti,
matkahuolto, veikkaus,
DB Schenker sekä alko.fl
-noutopalvelu, kokous- ja
kahvituspalvelu, leivonnaisia
tilauksesta sekä mwmälä.
Kahvilan edessä on tilava
parkkipaikka ja talon takana
on REKK~-PARKKl, jossa saa
käännettyä isommankin auton
kätevästi.

Kahvila Savanni
Keskustie 33,42600 Multia

p. 045 898 5725 tai 045 898 6455
savannikahvila@gmail.com

~w.deardreams.~

Lohenkalastusta
luonnonkauniilla paikalla
Härkölammella aivan Multian
keskustassa. Pihapiirissä
nuotiopa kka. Kalastaa voi
omi la vä meillä, ja tarvittaessa
välineitä kysyä lainaan.
Vuorokausilupa 20€, sisältää 2
lohikalaa. Käteismaksu paikan
päällä. Talon kuistilla on oven
pielessä lukollinen laatikko,
johon voi laittaa lupamaksun
‘a nimen, jos talon väki ei ole
paikalla.
Päivisin p~dettäessä myös
kahvia ja pikkupurtavaa.

HärköLammen Lohi
Koulupolku 3,42600 Multia

p. 040 775 0129
~.facebook.com
/harkolammenlohi
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Euroopan maaseudun
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