TUOTEIDEOITA HILJAISELLE AJALLE
SAARI-SEIKKAILU

SIENIÄ LUMESTA HUOLIMATTA

POLKU HISTORIAAN

Aktiivimatkailija pääsee matkustamaan Kanta- tai
Päijät-Hämeen vesimaisemissa ja tutustumaan
järviympäristöihin soutaen, meloen tai risteillen.
Seikkailun päätteeksi rantaudutaan saareen,
jossa pääsee oppimaan nuotion sytyttämistä ja
ruoan valmistusta saariolosuhteissa. Aktiviteettien
yhteydessä on mahdollisuus kauneushoitopalveluille
ja saunalle saaressa.

Talvella metsäretki moottorikelkalla, retken aikana
tutustutaan Suomen luontoon; sieniin ja marjoihin.
Metsässä tutkitaan lähiympäristön eläimiä ja
luontoa kiikareita apuna käyttäen. Tutustuminen
kasveihin, marjoihin ja sieniin tapahtuu kuivattujen
sekä pakastettujen avulla. Opitaan tunnistamaan
syötävät metsänantimet ja valmistamaan niistä
ruokaa luonnossa, esimerkiksi valmistetaan
sienikeittoa nuotiolla.

Aktiivimatkailija pääsee nauttimaan
talviaktiviteeteista elämyspolun kautta. Polku
rakentuu alueen historiasta ja tarinoista, jotka ovat
väritetty maahisilla ja taruolennoilla. Mahdollisuus
kulkea kävellen tai hiihtäen. Polulla päästään
myös kuuntelemaan kanteletta, kansallismusiikkia
ja Sibeliusta. Metsässä on mahdollisuus yöpyä
havulaavussa, mikäli sää sallii. Muuten yöpyminen
perinteisessä mökissä.

HILJENTYMINEN METSÄSSÄ

TEKNOLOGIA OPASTAA

LUKSUSMÖKKEILYÄ

Joulukuussa matka metsään, jonka keskelle on
luotu pieni taidenäyttely hyödyntäen valoja, taidetta
ja suomalaista designia. Metsässä tarkastellaan
villieläimiä ja kerätään villiruokaa. Vaihtoehtoisesti
voidaan harjoittaa mind fullnessia näyttelyn ohella.
Joulun tiennoilla pidetään kuusimatka, jossa
matkailija pääsee osallistumaan itse joulukuusen
kaatoon ja koristeluun.

Lennon aikana turisti pääsee virtuaalikokemuksen
avulla tutustumaan Suomeen, kulttuuriin ja
luontoon. Saavuttuaan Suomeen turistin on helppo
liikkua paikasta toiseen applikaation avulla,
jossa voi suunnitella ja etsiä yhteiskuljetuksia
esimerkiksi lento- sekä juna-asemalta kohteeseen.
Paikan päällä ollessa voi applikaatioista myös etsiä
kohdealueesta tietoa, nähtävyyksiä ja tapahtumia.

Mökkeilijä saapuu nauttimaan Suomen
luonnosta, ohjelmassa on kalastusta ja
marjastusta.
Ostetaan ja syödään lähiruokaa kylistä,
valmistetaan suomalaisia herkkuja.
Mahdollisuus saada ohjattua liikuntaa
esimerkiksi joogatunti laiturilla tai
oppia vihdan tekoa ohjatusti. Illan tullen
matkailija pääsee nauttimaan puu- ja
savusaunasta Päijänteen rannalla.
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TUOTEIDEOITA HILJAISELLE AJALLE
SAVOTTATÖITÄ TURISTEILLE

PERHEKOKOUS

SAUNA JA TERVEYS

Turistin on mahdollista päästä avuksi savottaan,
oppimaan kirveen käyttämistä ja työskentelemään
paikallisten kanssa. Savottatöiden jälkeen siirrytään
nuotiopaikalle, jossa odottaa valmis tuli, johon
voi lisätä savotasta mukaan otettuja tikkuja.
Nuotiolla keitetään pannukahvit sekä paistetaan
itse veistämillä tikuilla tikkupullia. Matkan jälkeen
asiakas saa mukaansa käyttämänsä kirveen.

Kokousasiakkaat voivat ottaa perheensä
mukaan kokousmatkalle. Puolisolle ja lapsille on
suunniteltua ohjelmaa kokouksien ajaksi, kuten
aikuisille sopivaa kynttilänvalamista. Lapset
pääsevät tonttureitille liikkumaan ulkoilmaan.
Yhteisenä tekemisenä pipareiden koristelua.
Koristellun piparin lapsi pääsee antamaan
kokouksessa olleelle vanhemmalle.

Terveydestä kiinnostuneille mahdollisuus
rentoutua. Matkustaja oppii vihdan tekoa sekä
kokee perinnesaunan, jossa mukana on osaava
saunottaja. Saunan lisäksi myös kylpyläpalveluita.
Tarjolla vain terveellistä hyvän olon ruokaa.
Mahdollisuus skannata annos robotin avulla, joka
kertoo ruoan terveellisyyden ja ravintoarvot.

KOKOUSAUTOLLA JUHLAHUMUUN

MUSTIKKA-GO

MAHDOTON TEHTÄVÄ

Kokousasiakkaat voivat pitää kokouksen
kokousautossa matkallaan varsinaiseen
kohteeseen. Matkan aikana liikutaan
joulumaisemissa ja pysähdytään kiinnostavissa
kohteissa. Matkan aikana a
 siakkaille tarjoillaan
erikoiskahveja. Kokousasiakkaiden kyyti vie lopuksi
pikkujouluihin, jossa ilta jatkuu.

Leirikoululaisille suunnattu oppivakoulu, jossa
opitaaan metsätaitoja, esimerkiksi pettuleivän
valmistuksen avulla. Leirikoulun aikana käydään
pilkkiretkillä, avantouimassa ja ruokaillaan
nuotiolla. Hyödynnetään myös puhelinsovellusta
josta löytyy arvokkaat maisemakohteet ja tarinat.
Kohteisiin löytyy mobiilisti reitit.

Uudenlaisia talviaktiviteettejä, kuten golfkärryllä ajelua. Seikkaillaan alueella sovelluksen
avustuksella. Reitillä on useita eri teematehtäviä
mistä voi valita mieluisensa, esimerkiksi
intiaaniseikkailu. Saunaa lämmittäessä turisti
saa käteensä tabletin, jolla ohjeistetaan saunan
sytyttäminen. Luodaan turisteille perinteisiä
suomalaiseen arkeen kuuluvia ”mahdottomia
tehtäviä”, joita matkailija pääsee itse kokeilemaan
virtuaalista ohjeistusta apuna käyttäen.
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YHTEISET IDEAT

MARRASKUUN HARMAUS

PIMEÄSTÄ VALOON - VALOSTA PIMEÄÄN

AVARUUDEN IKKUNA

H yvinvointiasiakkaille suunnattu meditatiivinen

Turistit pääsevät hemmottelemaan itseään erilaisilla
hyvinvointihoidoilla. Ulkona nautitaan puhtaasta
ilmasta ja vedestä, ihastellaan tähtitaivaasta nuotion
äärellä. Mahdollisuus vaeltaa pimeässä metsässä
ryhmän kanssa, vain ohjaajalla on valo, nautitaan
pimeydestä.
Aikaa vietetään villasukissa, jotka tuovat
kodinomaisuutta. Ruokailu toteutetaan täysin
pimeässä, jolloin pääsee paremmin käyttämään muita
kuin näköaistia.
Aamuisin saa luvan kanssa nukkua pitkään ja herätys
tapahtuu kirkasvaloherätyksellä.

Luontomatkailija pääsee tutkimaan tähtitaivasta,
ihastelemaan silmin ja tutkimaan tarkemmin
kaukoputkella. Sisätiloissa mahdollisuuden mukaan
ikkuna, josta näkee taivaan tai luodaan videotykillä
tähtitaivas kattoon. Videotykkiä voidaan hyödyntää
myös tilanteessa, jossa tähdet eivät näy. Tähtien
katsomisen oheen luotu myös tarinaa, josta voi nauttia
samalla.

kokonaisuus, jonka tarkoituksena on rauhoittua ja
rentoutua. Liikkuminen metsään tapahtuu hiljaisella
sähkömoottorikelkalla. Metsässä on valoja ja
kynttilöitä, mahdollisuus ihastella tähtitaivasta.
Aktiviteettina valetaan kynttilöitä ohjevideon
avustuksella, valmiin kynttilän saa mukaansa tai sen
valosta voi nauttia illan pimetessä jo paikan päällä.
Asiakas pääsee kokemaan suomalaisen
perinnesaunan. Saunassa tulee esiin eri puulajeista
valmistettujen vihtojen tuoksu.
Illallinen nautitaan rauhallisissa merkeissä. Ateria on
valmistettu paikallisista raaka-aineista.
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YHTEISET IDEAT

TAIDETTA METSÄSSÄ

MAHTAVA MARRASKUU

TURVALLINEN METSÄ

Lennon aikana matkustaja pääsee tutustumaan
Suomeen VR-lasien avulla, esimerkiksi suomalaisiin
järviin. Suomeen saavuttuaan matkustaja majoittuu
aitassa tai prisma lasi-iglussa. Metsässä pääsee
nauttimaan design-lasinäyttelystä luonnon keskelle.
Näyttelyssä on hyödynnetty valoja pimeän keskellä
ja osana näyttelyä on myös valotaideteoksia.
Näyttelyn aikana pääsee nauttimaan superfoodia.
Lentokoneessa matkustaja voi tilata kotiin designlasia ja superfoodia kuten sieniä, kuivattuja marjoja ja
kuusenkerkkää.

Päivä alkaa rauhallisella aamulla, klo 9-12 rentoa
heräämistä. Metsävaellus auringon nousun
aikaan ilman puhelimia ja keskustelua - täydessä
luonnon hiljaisuudessa. Lounas syödään metsässä
luonnonantimia hyödyntäen, osa valmiina, lisukkeet
valmistetaan metsässä tai kerätään luonnosta.
Illalla rentoutuminen saunassa, lisäksi turvehoitoja.
Illan päätteeksi vietetään Villasukkafestivaaleja,
joissa neulotaan sukkia takan äärellä ja kisataan
villasukkajuoksujen merkeissä.

Aktiivimatkailija pääsee nauttimaan Suomen
turvallisuudesta ja puhtaasta ruoasta. Vastuullisuus
korostuu palvelun jokaisessa vaiheessa. Marraskuussa
on turvallinen aika mennä metsään, karhut nukkuvat
eivätkä hirvikärpäset ole häiritsemässä. Nautitaan
luonnon ja ympäristön äänistä. Äänet kantavat erilailla
kuin kesäisin - esimerkiksi kirkonkellot kantavat kauas.
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