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V I S I T L A H T I . F I100 syytä lomailla Lahden seudulla. Klikkaa: 
visitlahti.fi/lapsiperheille

Lahden seutu kutsuu kylään. 
Kesäkivaa koko perheelle!



Lahden seutu tarjoaa kesäkivaa koko sakille. Tuo perhe nautti maan 
Etelä-Suomen kauneimmasta järviluonnosta, Salpaus selän harjuista 
ja hapekkaan raikkaasta ulkoilmasta. Kun aikaa ei kulu matkustami-
seen, sitä jää enemmän ratkirie mukkaaseen yhdessäoloon.

Piipahtakaa viikonlopuksi tai viipykää vaikka viikko. Luvassa on 
rak kai ta muistoja ja elämyksiä. Varaa kesän odotetuin perhereissu 
jo tänään!

Mieliikö juniori polskimaan? 
Katso Lahden seudun upeimmat uimarannat:
visitlahti.fi/uimarannat

Lystikästä lähimatkailua

Jää toki yöksi 
visitlahti.fi/majoitus

Istu valmiiksi katettuun pöytään 
visitlahti.fi/ravintolat

Shoppaile sydämesi kyllyydestä 
visitlahti.fi/ostokset

Huldan Happi Family -loma 
kaikilla mukavuuksilla
Paina pää tyynyyn neljän makuu - 
huoneen hirsitalossa. Varaukset 
koodilla PERHE2019.

150 €/yö (2 aik. + 1–4 lasta), 
lisähenkilöt 30 €/hlö/vrk, 
min. 2 yön majoitus

www.villahulda.fi

Rennon letkeä 
Cronin’sin kesälomanen
Cronin’s Café & Guesthouse tuo palan 
Irlantia Heinolaan. Sisältää kahden yön 
majoituksen, herkkukorin, aamiaisen sekä 
ravintolavoucherin RantaCasinolle.

105 €/aik., 40 €/lapsi 
(2 aik. ja väh. 1 lapsi) *

www.croninsguesthouse.com 

Perheloma Hotelli Valossa
Hyvä valinta aktiivisille: retkeily- ja 
fatbike-reitistöt starttaavat suoraan 
pihalta. Poimi kimppaetu: saat majoi-
tuksen 5 % edullisemmin, kun ostat 
varauksen yhteydessä M/S Pyhäjärvi 
-risteilyn.

Alk. 150 €/yö (2 aik. ja 2 lasta) 

www.hotellivalo.koutavaraus.fi

Tenniskärpäsen puremia
Liikuntakeskus Pajulahden kahden 
tai neljän vuorokauden tenniskurssit 
sopivat koko perheelle. Paketteihin kuu-
luu opetus, majoitus ja täysihoito.

Alk. 250 €/2 vrk kurssi 
(heinäkuussa)

www.pajulahti.com
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* Ostettavissa VisitLahti-verkkokaupasta.

Tykkimäki Actionparkin 
perhepaketti Lahdessa
Sisäliikuntapuistossa riittää touhua 
lapsille ja aikuisille. Perhepaketit 
Actionparkiin nyt etuhintaan.

Alk. 40 €/perhe (2 aik. ja 2 lasta) * 

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Fatbike-perhepaketti 
Salpausselällä
Kurvaile kolme tuntia fatbikella metsä-
luonnossa. Lasten pyöriä on saatavilla 
koossa 20” ja 24”. Kesto n. 3 h. 

Alk. 65 €/perhe 
(sis. pyörät ja kypärät, 2 aik. + 1 lapsi) * 

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Megazonea Energiahallilla 
Laserpeli polttelee, mutta iso porukka 
puuttuu? Sehän ei ole ongelma eikä 
mikään! Tule pelaamaan maanantain 
avoimiin iltoihin kesä- ja heinäkuussa 
klo 17–20. 

8 €/hlö (kesto 22 min) *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille
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Kiipeily- ja skeittihurmaa 
Ladeossa
Haasta itsesi kiipeilyyn ja skeittaukseen 
erikoistuneessa urheiluhallissa. Koe 
ramppien, boulderointialueen ja 
treeniparven lyömätön vetovoima.

10 €/aikuiset 
8 €/alle 14-vuotiaat lapset

Kenkävuokra 3 €/pari

www.ladeo.fi



Jopo-kruisailua kaupungilla 
Fillaripisteen Jopot sopivat rentoon 
kaupunkipyöräilyyn – vaikkapa Lahden 
rantabulevardia pitkin satamaan 
jätskille. 

15 €/päivä/pyörä *

25 €/pe–ma/pyörä

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Minisafari islanninhevosilla
Nyt mennään metsään! Lähimaaston 
valloittamisen sijasta voit valita pienim-
mille sopivan talutusratsastuksen 
la ja su klo 13–14. 

Minisafari Vierumäellä, kesto 20 min. 
Alk. 20 €/hlö

Talutusratsastus 3 €/kierros 
(ilman ajanvarausta)

www.vaellustallitoreson.fi

Pajulahden Seikkailupuisto 
vauhtihirmuille
Suomen suurimmassa seikkailupuistossa 
riittää puuhaa! On liukuja, kiipeilyreittejä 
ja kanttia vaativia haasteita – yhteensä 
177 estettä ja tehtävää 2,4 km matkalla!

Alk. 24 €/hlö *
Lastenradat alk. 15 €/hlö 
Perhelippu alk. 75 € 
(2 aik. + 2 alle 16 v. lasta)

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Flowpark vie korkeuksiin
Löytyykö seikkailuasennetta ja 
ikääkin vähintään 7 vuotta? Suuntaa 
Vierumäen seikkailupuistoon. Tarjolla 
on mm. heiluvia polkuja, vaijeriliukuja 
ja liaanihyppyjä. 

Alk. 20 €/hlö
Skidi-rata alk. 13 €/hlö
Perhelippu alk. 78 €/hlö 
(2 aik. + 2 alle 15 v. lasta)

www.flowpark.fi/vierumaki

Tuubiajelulle tai 
vesihiihtämään 
Kiuasniemi Marinaan
Kimmeltävää vettä ja adrenaliinia seik kai-
lunhaluisille. Onko valintasi vesihiihto, 
tuubi ajelu vai boogie board? Lystiä ainakin 
riittää takuuvarmasti!

Alk. 70 €/hlö 
(20 min/hlö, min. 4 hlöä) *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Hauskaa tekemistä 
Launeen perhepuistossa
Riemunkiljahdukset ovat iso osa tätä 
koko perheen puuhapaikkaa. Puistossa 
on mm. liukumäkiä ja kiipeilytelineitä, 
liikennekaupunki, skeittiramppeja ja 
parkour-rata.

Puisto täyttää 30 vuotta: tulkaa 
mukaan juhlahumuun 10.8.

Vapaa pääsy
www.visitlahti.fi/lapsiperheille
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Lakinsaaren mysteeri saa 
aivonystyrät hommiin
Koko perheelle sopiva pakopeli 
ilahduttaa Iitin Yli-Kaitalassa. Ratko 
tehtäviä ja selvitä mysteeri – pääset 
myös kapulalautalle saarten välille.

Alk. 200 €/5 hlöä

www.yli-kaitala.com

Sysmästä Pinxinmäelle tai 
mystiselle Erakonsaarelle
M/S Jenni-Maria II vie Sysmän keskus-
tasta Pinxinmäelle herkuttelemaan ja 
taidenäyttelyihin sekä Erakonsaarelle kuu-
lemaan tarinaa erakko Toivo Pylväläisestä.

Alk. 20 €/hlö (8.6.–31.8.)

www.kulkeevettenhalki.fi

* Ostettavissa VisitLahti-verkkokaupasta.

Hiio hoi, 
upeita näkymiä risteilyllä
Valitse lounasristeily Vesijärvellä, 
iltaristeily Vääksyn kanavalle tai koko 
päivän reissu Vääksyn ja Kalkkisten 
kanaville.

Alk. 10–28 €/hlö

www.paijanne-risteilythilden.fi

Suppailua isolla perhelaudalla
Lahden seudulla kaikki on vähän isompaa: 
myös SUP-laudat Pikku-Vesijärven puis-
ton lammella. Kyytiin sopii kaksi aikuista, 
kaksi lasta ja jopa eväsreppu! 

Alk. 45 €/2 h *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Risteily Päijänteen 
kansallispuistoon lumoaa
Tuut-tuut! M/S Jenni-Maria II vie koko 
sakin Kelventeen harjusaarelle. Nauti 
maisemista retkeilyreitillä, lepää nuotio-
paikalla ja pulahda laguunimaisilta 
rannoilta Päijänteen aaltoihin.

Liput 10–20 €/hlö 
(3.7.–2.8. ke, to ja pe) *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Se eksoottinen kotieläinpiha
Kilkkilän Farmi on siitä metka paikka, että 
se on koti strutseille, alpakoille, poroille ja 
riikinkukoille. Kesän uutuus on maukasta 
murkinaa tarjoava grillikahvila. 

Liput 4–6 €/hlö *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille



Siivekästä elämää 
Lintutarhalla
Loukkaantuneet linnut saavat hoivaa 
Heinolan Lintutarhalla ennen kuin 
pääsevät takaisin luontoon. Tutustu 
toipilaisiin sekä niiden kamuihin, 
kuten värikkäisiin papukaijoihin.

Vapaa pääsy, avoinna joka päivä

www.heinolanlintutarha.fi

Suloisia kotieläimiä ja 
nukketeatteria 
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha kätkee 
sisäänsä kotieläimiä sekä Ukkosen poika 
-nukketeatteriseikkailun. Täällä vierähtää 
mukavasti tovi jos toinenkin.

Vapaa pääsy kotieläinpihalle

Nukketeatteri 8 €/hlö 
(näytökset 3.–15.6.)

www.lahti.4h.fi

Kaupunkijuna 
kuljettaa perille
Puksu-kaupunkijuna tarjoaa mukavat 
puitteet kaupunkiin tutustumiseen. 
Puksu kulkee Vesijärven sataman, 
kauppatorin ja Launeen perhepuiston 
välillä 18.6.–3.8.

Liput 1–6 €/hlö

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

Olgan Farmilla on 
pupu poikineen
Olga Temosen maatilan pihapiirissä 
pääset ihailemaan kotieläimiä. On 
aasia, lehmää, alpakoita, lampaita, 
pupuja ja poneja.

Liput alk. 6 €/hlö

www.olganfarmi.fi

Maalaispihapiirin lumoa
HilleRin on muun muassa Samantha Fox 
-pupun, Kale-vuohen ja Tuksu-kanan maja. 
Talon puodista ja pihapiiristä voi löytää 
uusia ja vanhoja aarteita omaan kotiin.

Vapaa pääsy

www.hillerin.fi

Huskyfarmilla 
koiramaista menoa
Kettuja, pupuja, poroja, kyyhkysiä, 
hukkia sekä – tottahan toki – sipe-
rianhuskyja! Kahvi, mehu ja pulla 
viimeistelevät opastetun kierroksen.

Liput alk. 10–15 €/hlö

Facebook: Koira Kikka/Kirsi Översti
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100 pyörälegendaa ja 
purilaisten himoa
Kromin kiillon ystävien ykköskohteisiin 
lukeutuu Suomen Moottoripyörämu-
seo. Viimeistele elämys Pohjoismaiden 
ainoan Ace Corner -ravintolan black 
burgerilla!

Liput 6–12 €/hlö *

www.visitlahti.fi/lapsiperheille

3.–15.6. Nukketeatteriseikkailu 
Ukkosen poika
Yli-Marolan 4H-kotieläinpiha, Lahti
www.lahti.4h.fi 
8.6. Ilmailupäivä 
Vesivehmaan lentokenttä, Asikkala
www.lahtivesivehmaa.fi
8.6. Vierumäen Rautatiepäivä
Vierumäen asema 
www.topparoikka.net/rautatiepaiva
8.–9.6. Lättähattu-museojunamatka 
Lahdesta Heinolaan
Lähtö Lahden Urheilukeskuksesta
www.hoyryllaheinolaan.wordpress.com
12.–16.6. Tivoli Seiterä
Lahden kauppatori
www.tivoliseitera.fi
13.6.–28.7. Pokka pitää 
Heinolan kesäteatteri
www.heinola.net
13.–16.6. Väristyksiä-sarjakuvafestivaali
Nastolan vanha kunnantalo, Lahti
www.taarastinkesanayttely.fi/varistyksia
13.–16.6. Kansainväliset Suurmarkkinat
Kaupunginteatterin puisto, Lahti
www.eurooppamarkkinat.fi
16.6. Vauhdikas Lastentapahtuma
Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti
www.moottoripyoramuseo.fi
26.6.–5.7. Karamelliooppera
Lahden Kesänäyttämö, Pikkuteatteri
www.phlastenkulttuuri.fi
30.6.–11.8. Kiljusen herrasväki
Pesäkallion kesäteatteri, Lahti 
www.pesakallionkesateatteri.fi

22.–28.7. ToriSport
Lahden kauppatori
www.torisport.fi
3.–4.8. Lättähattu-museojunamatka 
Lahdesta Heinolaan
Lähtö Lahden Urheilukeskuksesta
www.hoyryllaheinolaan.wordpress.com
3.8. Splash Games Water Festival
Pikku-Vesijärven puisto, Lahti
www.splashgames.fi
3.–4.8. Street Food Festival
WPK-talon piha, Heinola
www.heinola.fi/street-food-festival 
4.8. Junnut jyrää ja Heinolassa jyrää
Heinolan Kesäteatteri
www.heinola.fi/heinolassa-jyraa
18.8. Valtteri Bottas Duathlon
Liikuntakeskus Pajulahti, Lahti
www.valtteribottasduathlon.com
28.–31.8. Street Food Fiesta
Lahden kauppatori
www.facebook.com/streetfoodfiesta.
finland
30.8.–1.9. Sataman yö ja 
Suomen Tivoli
Vesijärven satama, Lahti
www.suomentivoli.fi
7.9. Lättähattu-museojunamatka 
Lahdesta Heinolaan
Lähtö Lahden Urheilukeskuksesta
www.hoyryllaheinolaan.wordpress.com

* Ostettavissa VisitLahti-verkkokaupasta.

Kesäkivaa koko perheelle: 
tapahtumat ja kulttuuririennot H
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Lisää tapahtumia ja kesäkivaa: 
visitlahti.fi/lapsiperheille

Tuhansia norsuja 
maalaismaisemassa 
Arvaa, missä on yli 19 000 norsuhahmoa! 
Kaivolan perinnetilalla ja Willa Fantissa 
tietysti. Täydennä elämys norsumehulla ja 
-leivonnaisilla. 

Liput 2–5 €/hlö

www.kaivolanperinnetila.fi



Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Muutokset mahdollisia. Tuotteita ja paikkoja on rajoitetusti. Varaus- ja peruu-
tusehdot: VisitLahti-verkkokauppa (visitlahti.fi/ehdot), tuotekohtaiset ehdot tuotteen yhteydestä. Suoraan 
kohteesta varattavien tuotteiden ehdot palvelutuottajan nettisivuilta. Lahti Region Oy on matkapakettien 
vastuullinen matkanjärjestäjä verkkokaupasta varattavien tuotteiden osalta. Esite on julkaistu 06/2019. 
Hinnat ovat voimassa 11.8.2019 asti, ellei toisin mainita. 

Lahden seutu – Lahti Region Oy, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti, puh. 0207 281 760, sales@lahtiregion.fi

LAHTI

Hartola

Iitti

HeinolaAsikkala

Hollola

Padasjoki

Sysmä

HELSINKI
104 km

15 min

30 min

45 min

1 h

Helsinki–Lahti 48 min
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Valtteri Bottas Duathlon 18.8.
Tulkaa koko perheen voimin hyvänteke-
väisyystapahtumaan Liikuntakeskus 
Pajulahteen. Family Duathlon -sarja 
sopii myös tenaville: 2 x 1,5 km juoksu 
ja 5 km maastopyöräily.

Osanottomaksu 20 €
www.valtteribottasduathlon.com

Voita #kesäkivaa: tapaa Valtteri Bottas, 
seikkaile ja yövy Pajulahdessa!
Mitä kesäkivaa oma perheesi odottaa eniten? Arvomme kaikkien 28.7. 
mennessä vastanneiden kesken fanitapaamisen 18.8. F1-kuski Valtteri 
Bottaksen kanssa. Voittaja saa myös yhden yön majoituksen aamiai-
sineen Liikuntakeskus Pajulahdessa sekä liput Pajulahden Seikkailu-
puistoon (2 aikuista ja 2 lasta). Palkinnon arvo 300 €.

Lue lisää ja osallistu: visitlahti.fi/lapsiperheille


