AINUTLAATUINEN HYVÄN OLON MATKA KANSALLISMAISEMIIN
PUNKAHARJULLE 15.-18.4.2021
MARJIS VIKTORSIN LEMPEÄÄ LIIKUNTAA JA MIELEN
HYVINVOINTIA 60+ PUHTAAN LUONNON JA TAITEEN ÄÄRELLE
Marjis Viktorsin ainutlaatuinen lempeää liikuntaa ja mielen liikutusta sisältävä ohjelma takaa
kokonaisvaltaisen hyvän olon. Viikonloppu soveltuu kaikille yli 60-vuotiaille terveydestä ja
hyvinvoinnista kiinnostuneille. Aamuisin kehoa herätellään kevyellä aamuliikunnalla ja
päivän toinen teemallinen liikuntahetki nautiskellaan iltapäivisin päättyen rentoutumiseen.
Lempeä liikunta on terveyttä edistävää, kiireetöntä ja miellyttävää voimistelua,
venyttelyjä, luontoliikuntaa ja rentoutusta. Tavoitteena on huoltaa kehoa ja mieltä
monipuolisesti. Liikuntahetket harjoittavat hengitystä, ryhtiä, niveliä, lihasvoimaa ja
tasapainoa. Ryhmän pieni koko mahdollistaa turvallisen ja yksilöllisen huomioinnin.
Lempeän liikunnan ja mielen hyvinvoinnin sisällöt toteutetaan rauhallisessa ilmapiirissä,
luovasti nauttien sekä paljolti ulkona.

Tällä matkalla…
… liikutaan metsäpoluilla
… venytellään ja tanssahdellaan
… tehdään luonnon kuntosaliharjoitteita
… syvennetään liikunta- ja hyvinvointiteemoja mieleen liittyvin yhteisin keskusteluin ja tehtävin
… haetaan elvyttäviä luontokokemuksia, hiljaisuuden voimaa ja läsnäoloa
… nautitaan taiteesta niin luonnossa, sisätiloissa kuin lautasellakin
Punkaharjun upeat harjut, järvet ja luonto antavat hienot puitteet luontoliikunnalle ja
hyvinvointilomalle. Savossa ei ole kiire mihinkään, tällä matkalla nautitaan.
Irtiotto arjesta on sallittua, vaikka asuisitkin jo valmiiksi seudulla!
Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pamplemousse Oy. Yrityksellä on 15 vuoden kokemus
yksilöllisten matkojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Pamplemoussella on AAA-luottoluokitus.
Tämä on ryhmälle räätälöity maapalveluihin perustuva matkapaketti. Kuvat Heidi Kilpiä, Jani
Snellman, hotelli Punkaharju.
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MARJIS VIKTORS on fysioterapeutti, ikääntyvien
kuntoutuksen ja vanhustyön asiantuntija sekä Green Care ohjaaja. Hänellä on pitkä kokemus esimiestyöstä
terveydenhuollossa, vanhustyössä sekä projekteissa. Marjis
on myös kotimaisten Arctic Nutrition -tuotteiden edustaja.
Marjis on itsekin 60+ -ikäinen ja ohjaa edelleen mm.
soveltavan liikunnan ikääntyvien ryhmiä, toimii
luennoitsijana ja Ikäinstituutin kouluttajana. Soveltava
liikunta huomioi pitkäaikaissairaudet, toimintakyvyn
heikentymisen, ikääntymisen ja sitä sovelletaan kunkin
toimintakykyä tulevaksi.
Lempeän Liikunnan hyvinvointimatkoja on toteutettu
Kroatiaan, Portugaliin ja Turun saaristoon, Etelä-Ranska on
vuorossa keväällä 2021 ja nyt ollaan kansallismaisemissa
Punkaharjulla.
Pitkä viikonloppu (to-su) Punkaharjulla 15.-18.4.2021:
Hotelli Punkaharju
Harjutie 596, 84450 Punkaharju
puh. 015 511 311, www.hotellipunkaharju.fi
Punkaharjulla olet Suomi-matkailun syntysijoilla entisessä valtionhotellissa. Komeasti ja
kodikkaasti kunnostettu hotelli Punkaharju huokuu lämpöä ja rauhaa, kuitenkin tyylikkäissä ja
arvokkaissa puitteissa. Hotellilla on lasiveranta, ruokasali, lounge-olohuone, kotimaista
taidetta niin sisällä kuin ulkonakin. Majoitusta on päärakennuksessa ja erillisessä
ihastuttavassa Keisarinnan huvilassa.
Ulkoilupolut, soutelu, rantasauna, tenniskenttä, suppilautoja. Lähellä mahtavat harjumaisemat
ulkoilureitteineen, metsämuseo. Ravintolan menussa hyvin edustettuna paikalliset herkut ja
ranskalaiset viinit – kuinkas muutenkaan!
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Ryhmän majoittuminen on Keisarinnan huvilassa (kuva alla) päärakennuksesta hieman erillään.
Huvilalla olet omassa rauhassa ja käytössä on iso sali terasseineen liikuntaan ja venyttelyyn. Rantaan
on kivenheitto, eli uimaan voi pulahtaa kun siltä tuntuu. Ruokailut ovat päärakennuksessa, matka
huvilalta tietä pitkin tai kiviportaita oikaisten.
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Pitkä viikonloppu sisältää:

• Majoituksen 3 yötä hotelli Punkaharjun Keisarinnan
huvilassa, lakanat ja pyyhkeet
• Aamiaiset
• 3 x illallisen (ilman juomia) hotellin ravintolassa
• 1 x buffet-lounaan museoravintolassa
• 1 x lounaan hotellin ravintolassa
• Sisäänpääsyn metsämuseoon ja opastuksen museossa
• Rantasaunan ja ulkoporealtaan yhtenä iltana (2h)
• Tervetulokuohuvat
• Kouluttajan palvelut, liikunta- ja hyvinvointiohjelman
• Matkainfon postissa ennen matkaa

Hinta:

759 € / hlö, majoituksella kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huone saatavuuden mukaan.
Palvelumaksu 24 € / hlö.

Maksu- ja peruutusehdot:

Alkumaksu 150 € + palvelumaksu 24 €, kun matka vahvistuu
(min. 6 hlöä). Loput eräpäivällä 15.3.2021.
Matkan voi perua kuluitta ennen alkumaksun maksamista.
Alkumaksua ei palauteta. Jos asiakas peruu 15.3 – 31.3.2021
välillä, pidätetään kuluna 50 %. Jos peruutus 1.4.2021 tai sen
jälkeen, kulut 100 %. Lähetämme laskun, ei luottokorttimaksuja.

Lisätietoja ja varaukset:

Marjis Viktors, marjis@gertime.fi, 045-2628330, www.gertime.fi
Matkatoimisto Pamplemousse Oy / Heidi Kilpiä
puh 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi, www.pamplemousse.fi

Alustava matkaohjelma (muutokset mahdollisia):
Torstai 15.4.2021: Saapuminen
Iltapäivä
klo 17.00
Ilta

Voit saapua Punkaharjulle oman aikataulusi mukaan. Huoneet saatavilla klo
15 alkaen.
Tapaaminen majoitustalon Keisarinnan huvilan sohvilla.
Tervetulokuohuvat ja matkan ohjelman läpikäyntiä. Tutustumista.
Illallinen.

Perjantai 16.4.2021: Aistit auki luontotaajuudelle
Aamu
Aamupäivä
Iltapäivä

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Aamiainen.
Liikuntaa metsäpolulla mahtavissa harjumaisemissa.
Lounas ja kahvit metsämuseolla museoravintola Nilassa.
Metsämuseokierros opastetusti. Mikä on sinun metsäsuhteesi?
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Alkuilta
klo 19

Palataan hotellille. Omaa aikaa virkistäytyä.
Keisarinnan huvilan salissa mielen hyvinvointia; voimaannuttavia
luontovalokuvia metsästä.
Illallinen.

Lauantai 17.4.2021: Taidetta on monenlaista
Aamu
Aamupäivä
Iltapäivä

16.30-18.30
klo 19

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Aamiainen.
Teemallinen liikuntahetki hotelli Punkaharjun maisemissa.
Lounas hotellilla.
Taideiltapäivä kahveineen. Tehdään kukin omannäköinen taidepläjäys, se voi
olla piirros, asetelma, runo, tanssi tai mitä muuta vaan.
Voimaa ja tasapainoa harjoittava liikuntahetki. Nyt saa ja saattaa tulla
kunnolla hiki pintaan!
Rantasauna lämpimänä. Ulkoporeallas käytössä, ja laiturilta voit pulahtaa uimaan.
Illallinen.

Sunnuntai 18.4.2021: Kotimatkalle
Aamu
Aamupäivä

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Aamiainen.
Viikonlopun yhteenveto. Huoneiden luovutus.
Kotimatkalle, kiitos kaikille!
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