Luontoa ja kehon hyvinvointia Örön saarella

LEMPEÄN LIIKUNNAN MATKA
55+
To 6.10.- Su 9.10.2022
Tervetuloa mukaan!

LEMPEÄN LIIKUNNAN MATKA 55+ ÖRÖN SAARELLE
Ajankohta: to 6.10. - su 9.10.2022
Lähtöpaikka: Kasnäsin satama to 6.10.2022 klo 17.00 (ole paikalla klo 16.45)
Majoitus: Örön Kasarmihotelli tai Upseeritoimiston ryhmähostelli
Osallistujat: 16 henkilöä
Matkan kokonaishinta (sis. ohjelmat, shiatsu-hoidon, ruokailut ja venematkat): 585 € / 1hh
hotellissa, 515 € / 2hh hotellissa, 465 € / 4 hh hostellissa.
Ilmoittaudu su 18.9.2022 mennessä
Tervetuloa Lempeän liikunnan matkalle Örön Linnakesaareen
Örön linnakesaari on kuin tehty meille lempeän liikunnan matkaajille. Saaressa on tilaa liikkua ja hengittää,
Katse kantaa kauas merelle, mieli rauhoittuu ja avautuu. Meri kutsuu varhaiselle aamu-uinnille lempeän
kehonherättelyn jälkeen. Luontopolut vievät kulkemaan Pitkää Ikävää, kivisiä rantoja, kallioita ja riippusiltaa.
Kuljeskele saarella ja tunne tuulen, meren ja auringon voima, kävele tai pyöräile. Istahda saaren kallioille tai
rannalle meren ääreen. Rentoudu hetki lempeässä Shiatsu-hoidossa, avaa aistisi luontokävelyllä ja
metsäkuntosalissa yhdessä muiden kanssa. Luonnon ympäröimänä kuuntele itseäsi ja elä tätä hetkeä.
Huolehdimme yhdessä saaren henkilökunnan kanssa järjestelyistä ja ohjelmasta, johon kuuluu kehon ja mielen
herättelyä, omatoimista ulkoilua luonnossa, yhteisiä ja omia rauhoittumisen hetkiä, sauna ja uintia. Lisäksi saat
ohjattua lempeää liikuntaa niin sisällä kuin ulkona luonnossakin ja Shiatsu-hoitohetken. Örön ravintolakeittiö
valmistaa meille maukkaat kasvispainotteiset ateriat. Majoittumispaikka on vanhaan kasarmirakennukseen
tehty viihtyisä hotelli ja Upseeritoiston ryhmähostelli. Meillä on käytössämme myös yhteinen olohuone hotellin
yhteydessä sekä erillinen liikuntatila.

Matkakuvaus
Yhteysalus lähtee Kasnäsin satamasta, Kasnäsintie 1294 torstaina klo 17.00 kohti Örötä (ole lähtöpaikalla 15
min ennen, laiva lähtee ajoillaan). Laivamatka kestää n. 30 min. Auton voi jättää Kasnäsin sataman lähellä
olevalle ilmaiselle parkkialueelle, josta on n. 500 m kävelymatkaa satamaan. Paluu Öröstä Kasnäsiin lähtee
sunnuntaina klo 15. Kasnäsissä olemme n. klo 15.30.

Matkalle mukaan
Ota matkaan mukaan oma, joustavat ja lämpimät vaatteet sisä- ja ulkoliikuntaan. Varmista mukaasi myös
retkeilyyn ja saariston syksyyn sopivat asusteet ja jalkineet, sillä saariston sää voi vaihdella nopeasti.
Hotellin viereisestä ravintolasalista voit ostaa huoneisiin pientä purtavaa sekä Örö-matkamuistoja. Voit tuoda
myös omia retkieväitä mukanasi. Lauantai-illalle on varattu saunomis- ja uintiaikaa Rantasaunalla. Ota siis
mukaan sauna- ja uintitarvikkeet. Kamera tuo iloa ja kauniita muistoja. Lisäksi reppuun on hyvä pakata uteliasta
ja rauhallista mieltä, sopeutuvuutta säähän ja Saaristomeren luonnon elämään.

Tervetuloa mukaan Lempeän liikunnan matkalle!
Marjis ja Outi

