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HIIDENMAAN POLUT
HIKING ROUTES OF HIIDENMAA
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HIIDENMAAN POLUT
(Rävykosken, Siikakosken ja Hiidenmaan alueilla)
Tervetuloa retkipoluille!
Hiidenmaan metsäpolkuja värittävät jylhät
vuorimaisemat, hiljaiset ja kirkasvetiset
metsälammet sekä kuohuvat kosket. Vanhat
torpat kaskiraunioineen, pärehöylät,
savusaunat ja rahtitiet kertovat metsäkansan
elämästä. Myyttisestä luonnosta muistuttavat
monet nimet; Hiisivuori, Karhunpäävuori,
Kotkanpesälampi...
Voit vaeltaa Hiidenmaan polkuja pitkin
Siikakoskelta Hiidenmaalle, Laurinkodalle,
Saimaa Geopark -kohde Enkelinpesälle ja
Pitkäjärvelle. Yhdysreittiä pitkin pääset
Neitvuoren poluille saakka. Siikakoskella
voit vaikka koettaa kalaonneasi Rävykosken
kuohuissa ja tavoitella taimenta!
Hiidenmaan Polut -reitti on merkitty
punaisella värillä ja viitoituksilla. Jylhissä

kalliomaisemissa Lahnalamminmäen ja
Suopellonvuoren kautta kulkevat
vuorireitit on merkitty maastoon keltaisin
ja valkoisin tunnuksin. Reitistön
kokonaispituus on n. 30 km. Erimittaiset
reittikierrokset mahdollistavat Sinulle
metsäelämyksiä kestoltaan tunnista
viikkoon. Yöpyä voit reitin tuli- ja
leiripaikoilla.
Hiidenmaan poluilla voit retkeillä ympäri
vuoden patikoiden, lumikenkäillen ja
hiihtäen.
Hiidenmaan Retket ry palvelee sinua.
Yhdistys on Hiidenmaan polkujen ja
Luonterin kylien ja matkailuyrittäjien
paikallinen luontomatkailuyhdistys.

THE HIKING ROUTES OF HIIDENMAA
Welcome to the hiking routes that take you
to the roots of Forest Finns!
The forest paths of Hiidenmaa are surrounded
by rigged hills, quiet,clear ponds and foamy
straits. Ancient dwelling places, huts and
roads tell about the life of the forest people.
These routes give you the opportunity to enjoy
the magnificent nature, to visit idyllic villages
and try your luck in fishing.
The magnificent guardian and symbol ofthe
Hiidenmaa Routes is Hiidenvuori mountain,

which today is called Neitvuori. From
the top of Neitvuori you will have a
breathtaking view of the Luonteri
Archipelago.
Routes of different length enable you to
choose a forest experience from one
hour to one week. The route offers
ovemight possibilities at open fire and
camping places, the most impressive of
which is called Hiidenkota. The
Hiidenmaa routes are meant för hiking,
snowshoe wandering and skiing.

Saimaa Geopark
Juva kuuluu kahdeksan muun Saimaan alueen
kunnan ja kaupungin kanssa Saimaa Geopark
verkostoon. Geopark on rajattu alue, joka sisältää
tieteellisesti tai maisemallisesti merkittäviä
geologisia kohteita. Geologian ohella geoparkissa
on myös kiinnostavia luontokohteita sekä

historiallisia nähtävyyksiä. Geoparkit
toimivat UNESCOn suojeluksessa.
Saimaan Luonterin jylhissä järvi-, metsäja kalliomaisemissa kiertelevän retkireitistön
varrella sijaitsee eräs Juvan Saimaa Geopark
geokohteista, Enkelinpesä.

