LUONTOLIIKUNTAA
KAAKON KAKSIKOSSA

SALPAPOLKU JA
TUNTEMATTOMAN POLKU
Salpapolku -retkeilyreitille pääsee kätevästi
Miehikkälän Salpalinja -museolta, Virolahden
Bunkkerimuseolta tai Harjun Oppimiskeskukselta.
Taukopaikkoja löytyy mukavien vaellustaipaleiden
välein. Katso tarkemmin:
http://www.salpakeskus.fi/fi/salpapolku
Virolahden Bunkkerimuseon lähimetsässä kulkee
rengasreitti Tuntemattoman polku, joka vie kulkijansa
Tuntemattoman Sotilaan jalanjäljissä noin 4,5
kilometrin pituiselle metsä- ja luontopolulle.
Tuntemattoman Polku on merkitty maastoon
vaaleansinisillä merkinnöillä.

LUONTOKUNTOSALIT
Luontokuntosalit ovat Virojoen Lapinvuorella, Virolahden
Bunkkerimuseon alueella, Miehikkälän Myllylammen
rannalla sekä Klamilan sataman läheisyydessä olevia
metsäjumppapaikkoja, joista löytyy kuvalliset ohjeet
yhteiseen luonnon kuntopiiriin. Apuna toimivat kivet,
mättäät ja leuanvetotangot. Myllylammen rannalla on
luontokuntosalin vieressä myös uusi kotalaavu.

FRISBEEGOLF
Virolahdella ja Miehikkälässä on tarjolla
useampikin frisbeegolfrata. Radat löytyvät
Virojoen Lapinvuorelta, Klamilan
satamasta, Miehikkälän Myllylammelta ja
Harjun Oppimiskeskuksen ympäristöstä.
Kiekkoja voi lainata ainakin Virolahden
kirjastosta.
Tutustu ratoihin tarkemmin osoitteessa
www.frisbeegolfradat.fi

Kuva: Miehikkälän kunta

MAASTOPYÖRÄILY
Salpapolku - retkeilyreitti on lähes
kokonaan ajettavissa maastopyörällä.
Kesällä 2020 reitille lisätään opasteita
erityisesti maastopyöräosuuksien
selventämiseksi.
Kesäisin (toukokuu - syyskuu) kuntien
alueella järjestetään Kaakon kaksikon
Pyörävaellus, jonka ideana on 25
rastipisteellä tutustuttaa pyöräilijöitä kotitai mökkiseutuun sekä alueen
nähtävyyksiin ja palveluihin.
Pyörävaelluksen voi osallistua aivan
tavallisella pyörällä.

GEOKÄTKÖILY
Geokätköily on koko perheen hauska ulkoiluharrastus. Se on nykyaikaista
aarteenetsintää, jossa haetaan toisten kätköilyharrastajien piilottamia
geokätköjä gps-laitteen, älypuhelimen tai kartan avulla.
Virolahti-Miehikkälä alueelta löytyy mukavasti geokätköjä, sillä Salpapolku on
kätkötetty Majaniemestä Muhikkoon, reilut 120 kätköä. Lisäksi tietysti kaikki
muut alueen kätköt. Kesäaikaan pääsee tutustumaan myös Bunkkerimuseon
ja Salpalinja-museon omiin geokätköpolkuihin. Museoilta saa lainaksi gpslaitteen polun kiertämisen ajaksi.

UIMARANNAT
Virolahdelta ja Miehikkälästä löytyy monia kylien uimarantoja.
Rantojen tarkemmat sijainnit: www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/uiminen
Kylmävesiuinnit talvikaudella:
Klamilan sataman saunalla tiistaisin ja perjantaisin.
www.klamila.fi/huurteiset-uimarit-ry
Kiiston majalla Miehikkälän Myllylammella,
järj. Kaakon Latu ja Kaakon avanto- ja reippailu ry

MUITA LUONTOLIIKUNNAN KOHTEITA:
ITÄISEN SUOMENLAHDEN KANSALLISPUISTO:
www.luontoon.fi/itainensuomenlahti

KAAKON GOLF
9-reikäinen golfkenttä luonnonkauniissa maalaismaisemassa.
www.kaakongolf.fi

KIRKKOVENESOUTU:
www.klamilanveto.fi
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VUOKRAVÄLINEILLÄ LUONTOON
Liikuntatoimella on vuokrattavana kahdeksan fatbikea. Näistä neljä
on Virolahdella ja neljä Miehikkälässä. Pyörät ovat eri kokoisia ja
soveltuvat näin hyvin perheen yhteisiin retkiin. Kesäisin pyörät
vuokrataan museoilta käsin.
Talviaikaan liikuntatoimelta löytyy lumikenkiä sekä
liukulumikenkiä. Tarkemmat ohjeet vuokrauksesta:
www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/valinevuokraus
Vaalimaan Camping vuokraa kesäisin sup-lautoja, kanootteja,
kelluntalauttoja ja soutuveneitä Campingin kioskilta. Myös Virojoen
kyläyhdistykseltä ja Klamilan satamasta löytyy sup-lautoja.

www.kaakonkaksikkoliikkuu.fi/luontoliikunta

