
ti, to & la KULJEtUKsEt KanavaristEiLyiLLE ma, ke & pe

KLO Auton lähdot Kuopiossa Koljonniemenk. 2 ja 
Savonlinnassa Rantakatu 2 pysäköintialue

KLO

16:45        ≈ Kuopio ≈ 12:00

15:20 Valamon luostari 13:20

15:00 Karvion Kanava / Neste 13:30

14:15 Kerman Kanava 14:15

12:30 ≈ Savonlinna ≈ 15:45

LappEEnrannan  & pUUmaLan ristEiLyt

Päivämäärä kuopio - sLN - LappeeNraNta Lähtö - tulo

ti 21.6. & 9.8. kuo–sLN (jatko Lpr 22.6. & 10.8.) 9.00 - 19.30

ke 22.6. & 10.8. savonlinna–puumala–Lappeenranta 9.00 – 18.00

to 23.6. & 11.8. Lappeenranta–puumala–savonlinna 9.00 – 18.00

pe 12.8. savonlinna–kuopio 9.00 - 19.30

    ≈ Jatkomahdollisuus Carelia-laivalla Lappeenrannasta Viipuriin! ≈ 

mspuijo.fi | info@mspuijo.fi | puh. (015) 250 250 
Olavinkatu 35 A, 57130 Savonlinna, FINLAND

Saimaan laivamatKat oy | m/S puiJo

k o e  k a p p a l e  k a u n e i n t a  s u o m e a

riSteilyt
20.6.-13.8.
2016

p u i j o  - l a i v a l l a  k e s ä l l ä  2 0 1 6

Sininen Saimaa
& Heinäveden reitti

Heinävesi

Kanaville

Savonlinna Kuopio

Karvio Kerma

ValamoLappeenranta

Historiallinen Heinäveden reitti
Heinäveden reitin maisemille on tyypillistä kapeat ja mutkaiset vesistöt, 

saaristoiset järvenselät ja vanhat sulkukanavat. Laivaliikenne 
Heinäveden reitin koko välillä kuopiosta savonlinnaan alkoi 1906. 

» Lue lisää mspuijo.fi

M/s PUiJo laiva
aurinkokansi / Matkustamo / ravintola / Matkatavarasäilytys

rakennettu v. 1914 Maaningalla / 2h-hyttejä 4 kpl

laivaravintola
kahvila - ravintola a-oikeuksin avoinna koko risteilyn ajan 9.00 - 19.30. 

aamiainen majoittujille, lounas (11.30-13) ja päivällinen (16.30-18) 
tarjoillaan pääkannen ravintolasalissa. aluksella istuma- ja 

anniskelupaikkoja 130: pääkannen ravintolasalissa 65, 
yläkannen salongissa 30 ja aurinkokannella 35.

   
tilaUs, JUHlat & ryHMät

kysy tarjousta joko reittikauden aikana tai sen ulkopuolella 
haluamallesi ajalle. risteilemme tilauksesta missä tahansa saimaan alueella. 

ruoka- ja juomatarjoilu sekä ohjelma toiveidenne mukaan suomen kau-
neimmissa ympäristöissä! » Tarjoukset info@mspuijo.fi

ti, to & la sLN - heiNävesi - kuopio ma, ke & pe

€ KLO Lähtöhinnat Savonlinnasta ja Kuopiosta KLO €

- 09:00 ≈ Kuopio ≈  19:30 95 €

20€ 10:15 Vehmersalmen laituri 18:15 75 €

 30 € 12:25 Palokin laituri 16:05 65 €

 40 € 12:50 Karvion Kanava 15:40 60 €

45 € 13:30 Heinäveden laituri 14:55 55 €

50 € 14:15 ≈ Kerman Kanava ≈ 14:15 50 €

55 € 14:35 Vihovuonteen Kanava 13:55 45 €

60 € 15:15 Pilpan Kanava 13:15 40 €

65 € 16:00 säynämön laituri 12:30 30 €

75 € 17:30 Oravin Laituri 11:00 20 €

95 € 19:30      ≈ Savonlinna ≈ 09:00 -

*22.6. - 23.6. SLN – LPR – SLN / 10.8. - 11.8. SLN – LPR – SLN
24.6. - 25.6. Juhannuksena ei liikennöintiä 

Saimaan Laivamatkat Oy pidättää itsellään oikeuden muutoksiin, joiden 
syynä on hinta- ja valuuttakurssimuutokset, force majeure-esteet tai muut 
varustamosta riippumattomat seikat. Varustamo pidättää myös oikeuden 

aikataulujen muutoksiin sekä oikeuden peruuttaa risteily tai siirtää se 
suoritettavaksi toisella aluksella.

@mspuijo

riSteilyaiKataulut
20.6. – 13.8.2016*

 

 

 

 

 

 



lappeenrannan riSteilyt
tule m/s puijon risteilylle siniselle saimaalle savonlinna Lappeenranta 
välillä kesäkuussa ja elokuussa. Nyt on mahdollisuus tehdä myös
pitkä risteily kuopion ja Lappeenrannan välillä.

Savonlinna - lappeenranta | 80€
Lähdöt 22.6. ja 10.8., klo 9.00 – 18.00

lappeenranta - Savonlinna | 80€
Lähdöt 23.6. ja 11.8., klo 9.00 – 18.00 
paluukuljetus lähtösatamaan samana iltana | 40 € / hlö.
Huom! Vähintäään 4 lähtijää.

Kuopio-Savonlinna-lappeenranta tai
lappeenranta-Savonlinna-Kuopio | alk. 180€
Lähdöt kuopiosta 21.6. ja 9.8. klo 9.00, yöpyminen savonlinnassa
Lähtö Lappeenrannasta 11.8. klo 9.00, yöpyminen savonlinnassa
alk.180 € / hlö sis. majoitus laivan hytissä, 200 € / hlö sis. majoitus 
hotellin 2 hh:ssa.

puumalan ruoKariSteilyt | 75€
Laivamatka, ruokailu ja autokuljetus. 

savonlinnasta 22.6. ja 10.8. Lappeenrannasta 23.6. ja 11.8. 
Lähdöt laivalla klo 9.00, puumalassa klo 13.30, paluu autolla klo 15.00. 

Lappeenrannasta 22.6. ja 10.8. savonlinnasta 23.6. ja 11.8. Lähdöt 
autolla klo 12 satamasta, puumalassa klo 13.30, paluu laivalla klo 18.

Tarkemmat tiedot, alennukset, matkaehdot & mahdolliset 
muutokset sivuillamme mspuijo.fi.

Kuopio–Savonlinna / Sln–Kuo | alk. 95€
Yhden päivän laivamatka kuopion ja savonlinnan välillä.
a) Laivamatka yhteen suuntaan | 95 €/hlö
B) Laivamatka yhteen suuntaa + paluukuljetus bussilla samana iltana
lähtösatamaan, jos vähintään 4 lähtijää | 130 €/hlö

KaHDen pÄivÄn riSteilyt | alk. 150€
2pv kestävä risteily alkaen kuopiosta (ti, to) tai savonlinnasta (ma, ke, pe).
a) edestakaiset laivamatkat, ei majoitusta | 150 €/hlö
B) edestakaiset laivamatkat, majoitus laivan 2h-hytissä ja laivan aamiainen. 
Hyttejä rajoitetusti (hyttien luovutukset kuten hotellissa) | 180 €/hlö

HotelliriSteilyt | alk. 150€
kaikkiin laivamatkoihimme voit liittää majoituksia hotellissa sekä
kuopiossa että savonlinnassa. kysy majoituksia myös Heinävedellä.
Hintaan vaikuttaa hotelli, huonetaso ja ajankohta. Lapsialennus 50 €.

yHDen pÄivÄn HotelliriSteily
a) Laivamatka, 1 yö ennen tai jälkeen matkan | alk. 150 €/hlö
B) Laivamatka, 2 yötä, ennen ja jälkeen matkan | alk. 200 €/hlö
KaHDen pÄivÄn HotelliriSteily
a) edestakaiset laivamatkat, 1 yö hotellissa | alk. 200 €/hlö
B) kuten vaihtoehto a + lisäyöt hotellissa | alk. 50 €/hlö/yö
Kolmen pÄivÄn HotelliriSteily
a) edestakaiset laivamatkat, 2 yötä hotellissa | alk. 250 €/hlö
Lähdöt kuopiosta lauantaisin
B) Lähtö laivalla, 2 yön majoitus, paluu bussilla | alk. 240 €/hlö
Lähdöt kuopiosta (ti, to) ja savonlinnasta (ma, ke).
C) Lähtö bussilla, 2 yön majoitus, paluu laivalla | alk. 240 €/hlö
Lähdöt kuopiosta (ma, ke) ja savonlinnasta (ti, to).
Katso tarkemmat tiedot mspuijo.fi

KanavariSteilyt | 60€
puolen päivän retki reitin kanaville. toinen suunta bussilla. Vaihtopaikkana 
kerman kanava. a) Lähtö laivalla klo 9, paluu bussilla. Kuopiosta ti, to, la 
savonlinnasta ma, ke, pe B) Lähtö bussilla, paluu laivalla klo 19.30. 
Kuopiosta klo 12 ma, ke, pe savonlinnasta klo 12.30 ti, to, la

lounaS- Ja pÄivÄlliSriSteilyt | 75€
Lähdöt ja kuljetukset kuten kanavaristeilyissä.  
risteilyn hintaan kuuluu laivan lounas tai päivällinen.

retKi valamoon KuopioSta, 1 pv | 80€
a) BuSSi – laiva: maanantai, keskiviikko, perjantai. Lähtö klo 12.00, 
Valamossa klo 13.20, opaskierros klo14.00, paluulähtö klo 15.20, laiva 
kuopiossa klo 19.30. B) laiva – BuSSi: tiistai, torstai, lauantai. 
Lähtö klo 9.00, Valamossa klo 13.10, opaskierros klo 14.00, paluulähtö klo 
15.30, auto kuopiossa klo 16.45 

KeSÄretKi luoStariin, 2 pv | alk. 130€
sLn: ma, ke, pe kuo: ti, to. kaksi päivää kestävä retki Valamon tai Lintulan 
luostareihin. Majoitus vierasmajassa tai luostarihotellissa. Hinnat alkaen:
Valamoon Kuopiosta: 130 €/hlö/vierasmaja, 160 €/hlö/hotelli
ja savonlinnasta: 140 €/hlö/vierasmaja, 170 €/hlö/hotelli
Lintulaan Kuopiosta: 120 €/hlö ja savonlinnasta 130 €/hlö.
Majoitukset vierasmajassa ilman aamiaista.

riSteily Karvion KeSÄteatteriin | 100/125€
sis. risteily kuopiosta, teatterinäytös & kuljetus. ”uuden henki” Valamo
-trilogian 3. osan näytökset lauantaisin klo 15.00. Min. 10 hlö ryhmille myös 
tiistaisin näytös klo 19.00, pakettiin kuuluu lisäksi bussikierros luostareihin. 
Tiistaisin risteilypaketti 125 €/hlö. Katso tarkemmat tiedot mspuijo.fi. 
Varustamo pidättää oikeudet muutoksiin.

HeinÄveDen reitillÄ 2016

Lähdöt SavonLinnaSta ma, ke & pe • Lähdöt Kuopiosta ti, to & la • LähtöaiKa klo 9.00 • tuLoaiKa KLo 19.30

heinäveden kanavareitti savonlinnasta kuopioon on eräs suomen kauneimmista laivareiteistä. kansallismaisemissa kulkeva reitti on palvellut 
ammatti- ja huviliikennettä 1800-luvun lopulta lähtien. koe kanssamme kappale kauneinta suomea - tervetuloa tunnelmalliseen puijo -laivaan!

lappeenrantaan 2016


