Kahvila HilleRin tarjoaa maalaisromantiikkaa parhaimmillaan. Tästä on
hyvä jatkaa lähistön maatiloille poimimaan tuoreet marjat ja vihannekset.
Täältä ei tarvitse palata tyhjin käsin!
Heitä noppaa uudelleen.

Tutustu aikaan ennen internetiä Tupalan
talomuseolla. Haluat vielä AMR-tallille
ratsastamaan maalaismaisemiin. Ota
kolme laukka-askelta eteenpäin.
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Kiinnostaako rantasauna?
Vuokraat mökin Pätiälästä
yhden heittovuoron ajaksi.
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Täällä voit patikoida, pyöräillä, meloa,
veneillä, golfata, kalastaa, ratsastaa tai
rentoutua saunoen ja uiden. Kesäinen
Asikkala toivottaa kaikki läheltä ja kaukaa
lämpimästi tervetulleiksi.
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Lukemattomat ulkoilureitit houkuttelevat
patikoimaan. Päätät lähteä AurinkoIlvesreittiä kohti Kurhila-Hillilän
kulttuurimaisemia. Siirry kohtaan 22.

Miten paljon nähtävää ja tekemistä
löytyykään ihan kotinurkilta! Lähde
lautapelin siivittämänä katsomaan mitä
Suomen liikkuvin kunta Asikkala kesällä
tarjoaa; vanhan Vääksyn huvilakulttuuria
sykähdyttävässä kanavamiljöössä,
mieleenpainuvia tapahtumia,
ihastuttavia kahviloita ja ruokapaikkoja,
maatilamajoitusta ja mökkejä veden äärellä,
vaellusreittejä ja lähiruokaa kotiinviemisiksi.
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Sait Päijännetalolta hyviä matkailuvinkkejä
ja ihailit vapaa-ajankalastusmuseon
aarteita. Kiiruhdat ostoksille kohti vanhan
Vääksyn putiikkeja. Ota askel eteenpäin.
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Hyppäät Karisalmesta laivaan
kohti Kelvennettä, Päijänteen
kansallispuiston helmeä.
Tiesitkö, että Päijänteen raakavettä johdetaan Etelä-Päijänteeltä
maailman pisintä yhtenäistä
kalliotunnelia pitkin pääkaupunkiseudulle? Ota askel eteenpäin.

Vääksyn kanava on Suomen vilkkain veneilykanava ja seuraat laivojen lipumista
ohi yhden heittovuoron ajan. Muista
poiketa Kanavan Kunkussa maistuvalla
lounaalla!

Pelaat kierroksen golfia, jonka jälkeen
maistelet Viipurilaisen kotileipomon
suussa sulavia kristallipullia yhden heittovuoron verran.

Pulkkilanharju mykistää kauneudellaan
yhden heittovuoron ajaksi. Suomen
kaunein maisemareitti lunastaa täällä
lupauksensa.
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Lähdet katsomaan Asikkalan toista
kanavaa, Kalkkisten kanavaa. Päätät jäädä
kalastamaan yhden heittovuoron ajaksi,
ollaanhan kuuluisien uistinten syntysijoilla!
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Saavut Vesivehmaan lentokentälle. Käyt ihailemassa ilmailumuseon sotilaslentokoneita ja
ilmoittaudut samalla laskuvarjohyppykurssille.
Odota yksi heittovuoro.
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Kiertoajelu päättyy Kalkkisiin.
Nauti viini- ja puutarhatila Pihamaan
herkuista niin kauan kuin haluat!
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Päijännetalosta saat karttoja ja tietoa Asikkalan nähtävyyksistä, luontoretkistä, tapahtumista ja kulttuuritarjonnasta. Talossa sijaitsee myös
matkamuistomyymälä sekä pienpanimo.
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Kiertoajelu alkaa Urajärven kartanomuseolta.
Sitä ympäröivässä puistossa voit nähdä tonttuja
kesälläkin! Kirkasvetinen Urajärvi on Naturasuojelukohde.

Vääksyn kanava
Meijeritie 1
17200 VÄÄKSY
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