Matkailukeskus

Lossisaari
Viihdy vieraanamme Sinisen Tien varrella!
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Tervetuloa Keiteleelle ja Lossisaareen!
Tarjoamme Sinulle ja perheellesi miellyttävän majoituksen matkasi varrella. Matkailukeskus
Lossisaaressa on neljä kaksikerroksista hirsihuvilaa, neljä paritalohuoneistoa, kaksi
vierashuonetta sekä Saunakabinetti, jossa on majoitustilojen lisäksi edustusluokan
saunatilat suuremmallekin porukalle. Meillä on myös SFC-luokiteltu karavaanialue
Lossisaari-Caravan palveluineen.
Tule Lossisaareen luonnon ja palveluiden ääreen viettämään aktiivista ja rentouttavaa
lomaa tai TYHY-päiviä, työmatkalle, kalastamaan, viettämään sukujuhlia ja tapaamaan
ystäviä tai kokoustamaan – meidän ympärivuotinen majoituskapasiteettimme on 60
henkilöä. Perinteikkäässä kahviossamme on 70 asiakaspaikkaa ja ulkoterasseillamme
kesäaikaan 40 asiakaspaikkaa. Siellä voit ostosten, ruokailun ja herkuttelun lomassa
nauttia upeista järvimaisemista.
Voit virkistäytyä kävelemällä pitkin saaren ympäri rakennettua n. 1,7 kilometrin mittaista
luontopolkua. Sen varrella on laavuja sekä nuotio- ja rantakalastuspaikkoja upeissa
maisemissa. Alueelta löytyvät lisäksi mm. tennis-, beachvolley- ja sulkapallokentät,
vierasvenelaituri, uimaranta hyppytorneineen, kuntoilualue sekä frisbeegolfrata
Lossisaari DiskPark. Soutuveneillämme pääset kalaan kuuluisalle Nilakalle tai
muuten vaan soutelemaan ja nauttimaan kiireettömyydestä. Halutessasi viemme
Sinut ohjatulle kalastusretkelle tai bongaamaan lintuja läheisille lintujärville.
Talviaikaan Lossisaaren kautta kulkevat hiihtoladut ja moottorikelkkareitti.
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Aholan talonpoikaismuseo
Aholan talonpoikaismuseo (Aholantie 25) sijaitsee
Vuonamon kylässä, n. 3 km päässä Lossisaaresta.
Paikalla on ollut asutusta yhtäjaksoisesti n. 300 vuoden ajan. Viivähdä siis hetki Aholan tuvassa ja aisti
vanha keiteleläinen talonpoikaiskulttuurin henki.
Ahola on avoinna ke-su klo 12-18 juhannuksesta
elokuun alkuun.

@aholantalomuseo

Kirjasto jaTalligalleria

@talligalleriakeitele
@keitelekirku

Kirjasto (Koulutie 1) on avoinna ma, ke 12-19 ja ti, to,
pe 9-15. Omatoimikirjasto on avoinna ma-pe klo 7-22
ja la-su klo 9-22. Talligalleria on kirjaston monitoiminen näyttelytila, jossa erilaiset taide- ja aineistonäyttelyt vaihtuvat kuukausittain. Talligalleria on avoinna
kirjaston asiakaspalveluaikoina.

Leppäselän ulkoilureitti
Leppäsen ulkoilureitti kiertää halki vaihtelevien maastojen ja
korkealla kallion laella sijaitseva laavu polttopuineen tarjoaa
upean levähdyspaikan ja näköalat. Merkityn reitin pituus on
4,7 km. Laavulle on myös lyhyempi reitti P-paikalta
(Vesannontie 790).

