
Hotellista kansallispuistoon  - 
patikointia Helvetinjärvellä ja lounas tulilla! 

Nyt on aika rentoutua ja ladata akkuja luonnon keskellä vaikka ympäri vuoden! 
Lähde puolison tai kavereiden kanssa hotelliin yöpymään ja sieltä oikeasti ulos 

syömään sitä ” Helvetin Hyvää Ruokaa ”…Eräopas johdattaa teidät läpi Helvetinportin 
sisään Helvetinjärven kansallispuistoon, jossa patikoidaan oppaan ihmeellisten 
tarinoiden siivittäminä, käydään Helvetinkolulla ja nautitaan lopuksi Noitakokin 
taikoma herkullinen 3 ruokalajin ateriakokonaisuus rauhaisalla metsälaavulla. 

Yöpyminen Hotelli Tarjanteen majoituksessa kruunaa irtioton arjesta. 
 

Ohjelmassa:   Opastettu luontoretki, kesto n. 5 tuntia ja 1 hotelliyö (lisäyöt  sovittavissa). 

Yöpyminen kahden hengen rauhallisissa hotellihuoneissa, Hotelli Tarjanteen majoituksessa aivan Virtain 
keskustassa, joko ennen tai jälkeen luontoretken. Patikkaretki lähtee Kankimäen pysäköintialueelta 
Ruovedeltä, josta eräopas johdattaa teidät läpi Helvetinportin, sisään Helvetinjärven kansallispuistoon. 
Patikoidaan Helvetistä itään -rengasreittiä pitkin oppaan tarinoiden siivittämänä. Käynti kuuluisalla 
Helvetinkolulla ja täysi hiljentyminen reitin suo-osuudella ovat todellakin retkipäivän ikimuistoisimpia 
elämyksiä. Patikkaretken päätteeksi nautitaan Noitakokin laatima herkullinen ateria yksityisellä ja 
rauhallisella metsälaavulla. Puistoretken pituus n. 4 km hyväkuntoisia polkuja ja pitkospuita pitkin. 
Edellyttää osallistujilta säänmukaiset varustukset ja hyvät jalkineet. Aikaa herkulliseen retkeen paikan 
päällä kannattaa varata n. 4 h ja lisäksi n. tunti omatoimisiin matkoihin Hotelli Tarjanteen majoituksesta 
patikkaretken lähtöpaikalle. Voit myös varata edullisen lisäyöpymisen ja tehdä puistoretken esim. 
välipäivänä (ks. lisäyöpymishinta).  
 

Hinta  vuodelle  2022: 
 

109,00 € / henkilö ( minimi 2 hlöä, max. 12 henkilöä; isommat ryhmät -> pyydä erillinen tarjous! ) 

Hinta  sisältää: 
 Yöpymisen Virroilla 2 hengen huoneissa Hotelli Tarjanteen majoituksessa. 
 Opastetun retken ja eräoppaan palvelut Helvetinjärven kansallispuistossa.  
 Noitakokin valmistaman kolmen ruokalajin menun yksityisellä metsälaavulla 

kansallispuistossa. Menu-esimerkki: Alkuruoaksi kermainen tattikeitto.  
Pääruokana on nuotiolla paistettu kuha ja nuotiojuurekset.                             
Lopuksi pirun makeaa piirakkaa & ikimuistoiset nokipannukahvit. 
 

Lisämaksusta  saatavilla: 
 Lisäyöpyminen vain:  33,00 € / hlö / vrk / 2 hengen huone.    Saunavuoro hotellissa:  5,00 € / hlö. 
 Aamupalatarvikkeet ennakkotilauksella huoneisiin toimitettuina 2 - 10 hengelle; 10,00 € / hlö. 
 Yli 10 henkilön ryhmille on erikseen varattavissa buffet-aamupala; 15,00 € / hlö. 
 Räätälöidyt luonto- ja ohjelmapalvelut majoituksen yhteyteen!   Esim. opastettuna upeiden 

maisemien luontopolkumme osana Virtain kansallismaisemia; Torisevan rotkojärvet.  
 Vuokravälineitä: esim. fatbiket, kajakit / kanootit, SUP-laudat, lumikengät, teltat ym. varusteet!  
 Edestakaiset kuljetukset kansallispuistoon tai Torisevalle nyt erikseen tilattavissa, kysy tarjousta! 
 

 

Lisätiedot  ja  suorat  varaukset: 
 

Hotelli Tarjanteen majoitus  / Juha,  p. 041 461 0165    Haukkamaa Adventures  / Petri,  p. 044 510 8765   
 

www.hotellitarjanne.fi / info@tarjanne.com  www.haukkamaa-adventures.fi / haukkamaa@gmail.com  


