
Lappajärven risteilykesä 2013
    

Lappajärvi – Tarinoita maan ja taivaan väliltä.

Ainutlaatuinen syntytarina, mukavat kyläläiset, mahtavat maisemat ja       
toimivat palvelut. Nämä ja monet muut perustelut saavat ihmiset       
viettämään lomaa, pitämään kokouksia tai viihtymään ystävien 
seurassa Lappajärven rantamailla.

Tämä esite auttaa pääsemään alkuun suunnittelussa ja inspiroi       
kesäisen tilaisuuden suunnitteluun. Ota rohkeasti yhteyttä niin       
voimme yhdessä suunnitella onnistuneen kokonaisuuden!

Lappajärvi sai muotonsa 77 miljoonaa vuotta sitten meteoriitin iskusta.       
Nykyään tämä ainutlaatuinen maakuntajärvi tarjoaa paikallisille ja       
matkailijoille nähtävää ja koettavaa niin arkeen kuin lomallekin.

Lappajärven kokoinen järvi on Etelä-Pohjanmaalla harvinainen näky.       
Siksi Suomen 33. suurin järvi antaa alueelle ainutlaatuisen piirteen.       
Kaiken lisäksi järvi ei ole monen muun suomalaisen järven tapaan       
sokkeloinen, vaan avautuu melko yhtenäisenä selkävesialueena.       
Pituutta järvellä on parhaimmillaan 24 kilometriä ja leveyttä 
12 kilometriä. Maaseutu on kuitenkin läsnä järvelläkin, sillä rantoja       
hallitsevat pellot, maatilat ja kesämökit.

Lappajärvi tarjoaa yhden mielenkiintoisimmista järven syntytarinoista.       
Kartalta katsottuna jo järven muoto saa miettimään millä voimalla       
kraateri on syntynyt ja mitä pinnan alta löytyy. 
Järven syntyyn pääseekin tutustumaan kylpylä Kivitipun pysyvässä       
näyttelyssä vuoden ympäri. Rannalta löytyvät jäljet ja risteilyjen       
tarjoamat maisemat inspiroivat näkemään järven synnyn uudelta       
kantilta. 

Tartu siis tilaisuuteen ja lähde kotimaanmatkalle jo tänä kesänä!

Tilausliikenne kesällä 2013 – m/s Ariel

Tilausliikenteeseen suunnittelimme helposti varattavissa olevia       
paketteja. Ne ovat kuitenkin ainoastaan esimerkki siitä, mitä kaikkea       
voimmekaan järjestää. Kannattaa myös tutustua reittiliikenteen        
tarjontaan ja käyttää hyväksi sen tarjoamia etuja. Esimerkiksi       
teatteriristeilyn päätteeksi voimme jatkaa yksityisristeilyä ruokaillen 
ja maisemista nauttien.

m/s Ariel - perustuntihinnat

Ensimmäinen tunti 415,00 €
Lisätunnit 215,00 €

Hinnat sisäältävät 10% alv:n



Tähdenlennon ruokaristeilyt

Tähdenlennon ruokaristeilyt tuovat uusia tuulia Lappajärven 
matkailu-tarjontaan. Lounaan tai päivällisen pääsee nauttimaan 
risteillessä, kauniita rantamaisemia ihaillessa.

Laiva lähtee kylpylä Kivitipulta ja kulkee Kärnänsaaren ja 
Vimpelin rantamaisemissa. Paluu tapahtuu Kivitipulle. 

Laivalla ruokailemaan mahtuu 35 henkilöä, kevyemmät tarjoilut 
onnistuvat suuremmillekin ryhmille. 

Tarkemmat risteilymenut löydät Kuutar-risteilyjen nettisivuilta 
osoitteesta: www.kuutar.fi/risteilyt.

Reittiliikenne kesällä 2013 – m/s Ariel

Reittiliikenne tarjoaa uusia palveluita alueen matkailijoille ja asukkaille. 
Ryhmät voivat myös tilata paikat reittimatkoilta alennettuun hintaan. 
Huomioithan ettei laivalla ole anniskeluoikeuksia, joten reittiliikenteen 
risteilyistä nautitaan alkoholittomien virvokkeiden voimalla.

Kivitipun Teatteriristeily

Kesällä 2013 Halkosaaren kesäteatterissa on tarjolla 
laadukasta teatteria ja nyt on tarjolla ainutlaatuinen 
mahdollisuus risteillä sinne uusitulla m/s Ariel-laivalla. 

Halkosaaressa saamme ammattiteatterin esittämänä nauttia 
näytelmästä Päivänsäde, minä ja menninkäinen. 
Lisätietoa näytelmästä ja Halkosaaren palveluista löydät 
teatterin omilta internetsivuilta: www.halkosaarenkesateatteri.fi

Lounasristeilyn kesto: 2,5 tuntia, klo 11.00-16.00 välisenä aikana
Hinta: 630eur, lisätunnit 215eur + ruokailu sopimuksen mukaan

Päivällisristeilyn kesto 3 tuntia, aikataulu sopimuksen mukaan
Hinta: 830eur , lisätunnit 215 eur + ruokailu sopimuksen mukaan

Ajankohta: 13.5-30.9.2013
Henkilömäärä: max 35 hlö
Muuta: Laivalla ei ole anniskeluoikeuksia, joten omat juomat ovat sallittuja

Kesto: 3,5 tuntia
Aika: ke, to, pe 18.00-21.30, la-su 13.00-16.30
Ajankohta: 28.6-4.8 ja 9-11.8
Hinnasto: 13 € aikuinen

      7 € lapsi
  11 €/hlö, ryhmä  (ennakkovaraus yli 10 hlön ryhmille)

Teatteriliput myydään erikseen.



Vimpelin teatteriristeily •••

Vimpelin asukkaille ja alueella majoittuville avautuu kesällä 
2013 mahdollisuus viettää kesäpäivää risteilyn ja teatterin 
merkeissä kun m/s Ariel kuljettaa Vimpeliläiset Halkosaaren 
kesäteatteriin.

Vimpelin teatteriristeilyjä järjestetään kesäsunnuntaisin. 
Matka alkaa Vimpelistä kello 11.30. Menomatkalla nautimme 
järvimaisemien lisäksi kahvista ja pullasta. Teatterin laituriin 
saavumme kello 13.30, juuri sopivasti ennen teatteriesityksen 
alkua. Teatterin jälkeen laiva kuljettaa ryhmämme Kivitipulle, 
josta bussi Vimpeliin lähtee kello 16.30. Perillä Vimpelissä 
ollaan noin kello 17.00. Varaa paikkasi risteilylle tai kysy lisää!

Kirkkoristeily Vimpeliin

Lähde kanssamme kirkkoristeilylle!
Vimpelin pyöreä puukirkko on oiva kohde kesäiselle retkelle. 
Sen takia järjestämme useampana kesäisenä sunnuntaina 
päiväretken Vimpelin maisemiin.

Lähdemme liikkeelle Kivitipun laiturista kello 08.00. 
Matka Vimpeliin kestää noin puolitoista tuntia, jonka aikana 
saamme nauttia muun muassa Itäkylän maisemista. 
Perillä vietämme kaksi tuntia, jonka aikana voi tutustua 
Vimpelin pyöreän kirkon ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin ja 
historiaan tai tutustua esimerkiksi pesäpallomuseoon. 
Paluumatkalle lähdemme kello 11.30. 
Jokimaisemissa tarjoillaan pulla-kahvit, jonka jälkeen 
suuntaamme väljemmille vesille ja kohti Kivitipun laituria. 
Takaisin Kivitipulle saavumme kello 13.00.

Kesto: 5,5 tuntia
Aika: Kello 11.30-17.00
Ajankohta: Sunnuntait 30.6, 14.7, 21.7 ja 4.8.
Tarjoilut: kahvi ja pulla menomatkalla
Hinnasto: 27 € aikuinen

 15 € lapsi
  25 €/hlö, ryhmä  (ennakkovaraus yli 10 hengen ryhmille)

Teatteriliput myydään erikseen.

Kesto: 5 tuntia
Aika: 08.00-13.00
Ajankohta: Sunnuntait 30.6, 14.7, 21.7 ja 4.8.
Tarjoilut: kahvi ja pulla paluumatkalla
Hinnasto: 27 € aikuinen

15 € lapsi
25 €/hlö, ryhmä (yli 10 hlö. Ennakkovaraus vaaditaan)



Kivitipun kierros

Kivitipun kierros ottaa matkustajat kyytiin kivitipun laiturista ja 
esittelee Lappajärven maisemia 1,5 tunnin ajan. 
Risteily on avoin kaikille ja soveltuu erinomaisesti pieneksi 
ohjelmanumeroksi lomailun keskelle. Risteilyn voit yhdistää 
esimerkiksi Kivitipussa järjestettävään pysyvään näyttelyyn 
järven synnystä. Näin saat mielenkiintoista taustatietoa 
järvestä jolla risteillään ja mukavan kokonaisuuden kesäpäivän 
ohjelmaksi.

Vimpelin kierros

Vimpelin kierros antaa vimpeliläisille tai Vimpelissä vieraileville 
mahdollisuuden tutustua maisemiin järveltä käsin. 
Risteily alkaa jokimaisemista, josta suunnataan hetkeksi 
väljemmille vesille. Loppumatka ihastellaan jälleen joki-
maisemia kunnes palaamme takaisin keskustan laituriin.

Vimpelin kierroksen voit myös tilata ryhmälle haluamanasi
ajankohtana. Kysy lisää tai pyydä tarjousta risteilystä.

Täysin uusittu m/s Ariel toivottaa Teidät tervetulleeksi ikimuistoiselle 
risteilylle, olittepa matkalla jollekin meidän reiteistämme tai aivan 
omalle ja ainutlaatuiselle matkalle yrityksenne, vieraidenne, 
ystävienne tai sukulaistenne kanssa.

   Seuraa vain tähteäsi.
   Et voi olla saapumatta lopulta ihanaan satamaan. 

Dante

Kesto: 1,5 tuntia
Aika: ke, to, pe 19.00-20.30, la-su 14.00-15.30
Ajankohta: 28.6-4.8 ja 9-11.8
Hinnasto: 13 € aikuinen

  7 € lapsi
11 €/hlö, ryhmä  (ennakkovaraus yli 10 hengen ryhmille)

Kesto: 2 tuntia
Aika: 09.30-11.30
Ajankohta: Sunnuntait 30.6, 14.7, 21.7 ja 4.8.
Hinnasto: 13 € aikuinen

  7 € lapsi
11 €/hlö, ryhmä  (ennakkovaraus yli 10 hengen ryhmille)


