
RYHMÄ- 
MATKALLE

Keuruulle!

#visitkeuruu

TALVI-KESÄ 2022

Kaikki 
paketit ovat

RÄÄTÄLÖITÄVISSÄ 

TOIVEITTENNE 
MUKAISESTI!

Tiedot sitoumuksetta, 

muutokset mahdollisia.

Hinnat sis. alv 24%



Ruustinnan 
ruokapöydässä
23,50 €/hlö
Tilauksesta ryhmällesi (min. 20 hlö) 
ympäri vuoden.

• Pappilan historian esittely 
• Runsas salaattipöytä 
•	 Savumuikkuja,	porsaanfileetä	ja	 
 sinappista kermapippurikastiketta,  
 yrttisiä maalaislohkoperunoita,  
 uunipaahdettuja juureksia,  
 kasviskääryleitä, puolukkahilloa, 
 leipiä ja voita, vettä ja kotikaljaa,  
 kahvia/teetä, pikkuleipiä, 
 Pappilan hätävaraa
27.6.–14.8.2022 Pappilan Kesälounaan 
aikaan ryhmille historian esittely kera 
hinta 22,50 €/hlö (myös alle 20 hlö 
ryhmät).

Puhalletaan yhteen hiilleen
Työhyvinvointipaketti, alk. 58 €/hlö, kesto n. 4-5 h
Tilauksesta ryhmällesi (min. 20 hlö) ympäri vuoden.

• Pappilan pakopelihuoneet 
• Hauskat, leikkimieliset Pappilan 10pelit ohjaajan vetämänä 
• Kaunis kattaus pappilan salissa ja halutessanne pappilan historian esittely 
• Runsas Pappilan lounas/päivällinen noutopöydästä alku-, pää- ja jälkiruokineen 
• Piipahdus pappilan vanhassa kivinavetassa ainutlaatuisessa putiikissa 
 muodin, asusteiden, korujen ja lahjojen parissa
» Lisää pakettiin herkullinen Suklaatasting-hetki!

Varaukset ja 
tiedustelut

Vanhan Keuruun 
parhaimmat palat
alk. 42,50 €/hlö, kesto n. 4 h
Laivan reittivuoroilla heinäkuussa. Myös 
tilauksesta ryhmällesi (min. 20 hlö) touko-
syyskuu, pyydä tarjous.

• Herkullinen Kesälounas noutopöydästä 
 Keuruun vanhassa pappilassa ja 
 pappilan historian esittely 
• Piipahdus pappilan vanhassa  
 kivinavetassa ainutlaatuisessa  
 putiikissa muodin, asusteiden, korujen  
 ja lahjojen parissa. Kesäaikaan myös  
 alueen aitoissa 
• Sisäpiika Kaisan draamaopastus 
 Keuruun vanhassa kirkossa, 
 opastus 70 €/ryhmä 
• Risteily siipirataslaiva Elias Lönnrotilla 
 kauniin Keurusselkä-järven aalloilla 
 Ahtolan satamasta Ahtolan satamaan

LISÄÄ PAKETTIIN:
• Ihana päiväkahvi siipirataslaivalla 
 pappilan kondiittorimestarin 
 leivoksen kera 
• Piipahdus oppaan johdolla Keuruun 
 Museon taidenäyttelyssä pappilan 
 vanhassa kivinavetassa 3 €/hlö 
• Suklaatasting Tiltaltti Shopissa 4 €/hlö, 
 sisältää maistiaiset ja suklaalevyn 
 kotiin viemiseksi

Vanhan Keuruun 
kesäinen 
kulttuuripäivä
49,50 €/hlö, kesto n. 4-5 h
Tilauksesta ryhmällesi (min. 20 hlö) 
touko-syyskuu.

• Herkullinen lounas noutopöydästä 
 alku-, pää-, ja jälkiruokineen 
 Keuruun vanhassa pappilassa 
• Pappilan historian esittely 
• Piipahdus pappilan vanhassa 
 kivinavetassa ainutlaatuisessa 
 putiikissa muodin, asusteiden, korujen 
 ja lahjojen parissa sekä tuliaislahja 
 retkeläisille. Kesäaikaan myös alueen 
 aitoissa 
• Tutustumisen draamaoppaan, 
 sisäpiika Kaisan opastuksella mm. 
 Keuruun vanhaan kirkkoon, 
 rautatieaseman näyttelyyn, 
 Maalaisvakkaan ja Keuruun museon 
 näyttelyyn 
• Iltapäiväkahvit pappilan vanhassa 
 kivinavetassa ravintola Pappilan 
 Tavernassa

PAPPILAN PIDOT OY 
puh.	0400	663	689	|	pappilanpidot@pappilanpidot.fi	|	www.	pappilanpidot.fi 
Lisätietoa	kohteista	kts.	www.vanhakeuruu.fi



Virkistyspaketti 
Keurusselän 
rannoilla
112,50 €/hlö, 1 vrk
Tilauksesta ryhmällesi ympäri vuoden 
(min. 20 hlö). Pienemmille ryhmille 
pyydä tarjous.

• Herkullinen lounas noutopöydästä 
 alku-, pää-, ja jälkiruokineen 
 Keuruun vanhassa pappilassa  
• Pappilan historian esittely  
• Piipahdus ainutlaatuisessa 
 Tiltaltti Shopissa 
• Maistuva päivällinen 
 Hotelli Keurusselässä 
• Majoitus kahden hengen standard- 
 tai perhehuoneisiin 
 Hotelli Keurusselässä, 
 nautiskelua ja hyvää oloa kylpylässä, 
 runsas aamiainen
Pakettiin lisättävissä Tiltaltti Shopin 
suklaatasting tai tyylivinkit asusteiden, 
huivien ja korujen käytössä.

Riemuretkellä
Alkaen 130,50 €/hlö, 1 vrk 
lapset 4-12v. 77,25 €
Voimassa ympäri vuoden 
(ryhmän koko 4-12 hlö).

• Pappilan Pakopeli 
• Herkullinen lounas noutopöydästä 
 kivinavetan ravintolassa 
 Pappilan Tavernassa  
• Suklaatasting Tiltaltti Shopissa ja 
 kaksi levyä suklaata valintasi mukaan 
 kotiinviemisiksi 
• Maistuva päivällinen 
 Hotelli Keurusselässä 
• Majoitus kahden hengen standard- 
 tai perhehuoneisiin 
 Hotelli Keurusselässä, 
 nautiskelua ja hyvää oloa kylpylässä, 
 runsas aamiainen

Risteilypaketti
121 €/hlö (min. 20 hlö)
Keurusselän sinen koet siipirataslaiva 
Elias Lönnrotin kannella.
• Draamaopastus Keuruun vanhassa 
 kirkossa sisäpiika Kaisan johdolla 
•  Piipahdus Vanhan Keuruun 
 idyllisissä putiikeissa 
•  Risteily Hotelli Keurusselkään 
 siipirataslaiva Elias Lönnrotilla 
•  Ihanat leivoskahvit laivalla 
• Majoitus kahden hengen standard- 
 tai perhehuoneisiin 
 Hotelli Keurusselässä, 
 nautiskelua ja hyvää oloa kylpylässä, 
 runsas aamiainen

Tanssipaketti 
Keurusselän 
viihdeiltoihin
alk. 89 €/hlö
Virkistäytymistä, liikkumista ja 
nautinnollista oloa Keurusselällä.
• Majoittuminen 2hh standard-huoneessa 
• Maistuva päivällinen noutopöydästä  
• Nautiskelua ja hyvää oloa kylpylässä 
• Perjantai- tai lauantai-illan 
 tanssiohjelma, kesäisin myös 
 maanantaisin 
• Runsas aamiaisbuffet

Taidematka
alk. 103 €/hlö
• Opastettu kierros 
 Gösta & Gustaf -museoihin 
• Maistuva päivällinen 
 Hotelli Keurusselässä 
• Majoitus kahden hengen 
 standard-huoneisiin 
 Hotelli Keurusselässä, 
 nautiskelua ja hyvää oloa kylpylässä, 
 runsas aamiainen
Serlachius-museot Mäntässä, puolen 
tunnin ajomatkan päässä Hotelli 
Keurusselältä, tarjoavat kohtauspaikan 
taiteelle ja tarinoille.
Pakettiin lisättävissä lounas Art Hotel 
Honkahovissa tai Mäntän Klubilla.

Hyvinvointiretki
199 €/hlö, 2 vrk
Virkistäytymistä, liikkumista ja 
nautinnollista oloa Keurusselällä.
• Majoittuminen 2hh standard-huoneisiin 
•  Maistuva päivällinen x2 
•  Lavis-tunti (lavatanssijumppa) 
•  Makkaranpaistoa laavulla 
• Tietovia/bingo 
• Kylpylä 
• Aamiainen
Pakettiin lisättävissä Tiltaltti Shopin 
POP-UP myymälä Keurusselän tiloissa. 
Tyylivinkkien lisäksi myynnissä ihania 
asusteita, koruja ja laukkuja.

Varaukset ja 
tiedustelut

Varaukset ja tiedustelut
PAPPILAN PIDOT OY 
puh. 0400 663 689 
pappilanpidot@pappilanpidot.fi 
www.	pappilanpidot.fi

HOTELLI KEURUSSELKÄ 
Myyntipalvelu,	puh.	044	799	7606	|	myynti@hotelkeurusselka.fi 
www.hotelkeurusselka.fi

HOTELLI KEURUSSELKÄ 
Myyntipalvelu, puh. 044 799 7606 
myynti@hotelkeurusselka.fi 
www.hotelkeurusselka.fi



Keuruun museon 

opastukset saatavana 

suomeksi, ruotsiksi ja 

englanniksi.

Haapamäen Höyryveturipuisto
Puistossa maailman laajin höyryveturikokoelma ja muita vanhoja laitteita. Lapsille 
on monipuolinen leikkialue. Suomen pisin puistojunarata jolla liikkuuu Dr12 veturin 
pienoismalli vaunuineen. Alueella leirintäalue ja mahdollisuus majoittua hyteissä 
perinteisissä junan makuuvaunuissa. Puiston ravintolavaunussa Vaunukahvila, 
jossa on tarjolla lounasta, kahvilatuotteita ja anniskeluoikeudet.

Opastettu puistokierros • 9 €/hlö (min. 16 hlö)
Tilauksesta opastettu kierros höyryveturiesittelyineen ja tietoa vetureista sekä 
Suomen itsenäisyyden, rautateiden ja konepajateollisuuden historiasta.

Resiinaretket – pyydä tarjous!
Resiinaretkiä joko pumppuresiinoilla tai yksinajettavilla kolmipyöräisillä resiinoilla. 
Retkillä mahdollisuus tarjoiluihin. Myös omatoimiretkiä - vuokraa resiina vaikka 
koko päiväksi. Lisätietoja puh 0400 467 571.

HAAPAMÄEN HÖYRYVETURIPUISTO OY 
puh.	(014)	733	111	|	info@veturipuisto.fi	|	www.veturipuisto.fi

Juhlatalo Ukko-Pekka avoinna ympäri vuoden
Viivähdä kahvilla tai nauti lounaspöydän antimia. Kotiruokalounas alkaen 
8,50 €/aikuinen (20 hengen ryhmä; kuljettaja ja matkanjohtaja maksutta). 
Sopimuksesta myös muut ruokailut. Ravintolassa anniskeluoikeudet. 

JUHLATALO UKKO-PEKKA OY  puh. 050 362 5969

Keski-Suomen 
kiehtovat puukirkot
Hinta 15,00 €/hlö, n. 2,5 h
Ei sis matkoja. Minimikoko 20 henkilöä.

Opastettu tutustuminen kolmeen 
1700 –luvun puukirkkoon: Keuruun 
vanhaan kirkkoon, Pihlajaveden 
erämaakirkkoon sekä Unescon 
maailmanperintökohteeseen, 
Petäjäveden vanhaan kirkkoon.  
Opastuskokonaisuuteen on mahdollista 
lisätä esimerkiksi päiväkahvit Keuruun 
vanhan kirkon kirkkotarhassa 7 €/hlö.
Lisätietoja:	www.keuruunmuseo.fi

KEURUUN MUSEO 
puh. 040 965 5538, 040 9655 567  
museo@keuruu.fi 
www.keuruunmuseo.fi
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Keuruun museo
Keuruun museo toimii sekä taide- että 
kulttuurihistoriallisena museona. Järjestämme 
ympäri vuoden vaihtuvia näyttelyitä 
Kamanassa, Kangasmannilan pappilan vanhassa 
kivinavetassa ja toteutamme niihin opastuksia 
tilauksesta. Katso museon näyttelyohjelma ja 
hintatiedot:	www.keuruunmuseo.fi

KEURUUN MUSEO 
puh. 040 965 5538 
museo@keuruu.fi 
www.keuruunmuseo.fi

Opastukset
Keuruun Vanha kirkko
Draamaopastus 45 min. 
Hinta 70 € + kirkkoraha 3 €/hlö

Olavi Paavolaisen Huvila Pekanniemi
Opastus n. tunti. 
Hinta 70 € + pääsymaksu 5 €/hlö

Kirjailijakoti Vuorela
Opastus n. tunti. 
Hinta 70 € + pääsymaksu 5 €/hlö

Kiertoajelu
1 tunti ryhmän linja-autolla, hinta 70 €

Kiertokävely
1 tunti Vanhan Keuruun alueella 
(ei käyntejä kohteissa) 70 €
Opastushinnat sisältävät alv 24%

EILA LUOPAKKA 
puh. 050 366 3029 
eila.luopakka@kameleontti.fi 
www.kameleontti.fi 
www.pekanniemi.fi

Muuta mukavaa 
tekemistä
Retkeilyä, melontaa kanooteilla, soutua 
kirkkoveneellä, resinaseikkailua, 
korikiipeilyä, jousiammuntaa, käynti 
Himmaan Huipun näköalatornissa. 
Retkille tilattavissa erähenkistä ruokaa, 
nuotiokahvit, eväsleivät ja pullat.

ERÄOPAS MARKKU JOKELA 
puh. 040 544 2976 
www.eraopasjokela.fi


