Yleisöopastukset Möhkön ruukilla
Tiistaisin 22.6.-27.7. klo 14 opastus Möhkön
ruukin historiaan.
Perjantaisin 2.-30.7. klo 14 Möhkön ruukin
museotuokio viikoittain vaihtuvalla teemalla.
Tiistaisin 15.6., 13.7. ja 10.8. klo 12
Lemmenpolulta masuuneille -opastettu
kierros Möhkön ruukin ulkoalueella.
Näihin opastuksiin pääset osallistumaan
museon pääsymaksun hinnalla.

Takojan tiistait Möhkön ruukilla
22.6.-27.7. klo 11-16 Seppä työskentelee ruukin
pajalla. Työnäytöstä pääset seuraamaan
museon pääsymaksun hinnalla.

Möhkön lasten seikkailut
Tiistaisin 22.6.-27.7. klo 12-15 Teatteri Möhkön
toiminnalliset draamaopastukset koko
perheelle. Toteutetaan myös tilauksesta
perheille ja ryhmille. Museon pääsymaksun
lisäksi osallistumisesta veloitetaan 2 €/ hlö.

Möhkön ruukin pääsymaksut
8 €/ 6 €. Alle 7-v. ilmaiseksi. Perhelippu 17 €.
www.mohkonruukki.fi, 050 342 8825

Jokiveneretket
Kokan kohinaa – jokiveneretki
Tiistaisin 15.6.-17.8. klo 12 alkaen.
Lähtö ja paluu Möhköstä, Mantan rannasta.
Hinta 25 €/ hlö.
Jokivenevuoro Möhkö -Petkeljärvi - Möhkö
Keskiviikkoisin ajalla 16.6.-18.8.2021.
Lähtö Möhköstä klo 10. Saapuminen
Petkeljärvelle klo 11.30. Lähtö Petkeljärveltä
klo 13.30. Saapuminen Möhköön klo 15.00.
Hinta 20 €/ hlö/ suunta, 35 €/ hlö meno-paluu.
Muuna aikana retkiä toteutetaan tilauksesta.
Tutustu kotisivuillamme Mantan
Luontopalveluiden retkikesän 2021 muuhun
tarjontaan.
www.mohkonmanta.net, 040 86 16 373

Hippa Metsänhenki
Tarjolla totta ja tarua lapsille ja lapsenmielisille.
Keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin
klo 13 ajalla 19.6.-8.8.2021.
Hippa Metsänhenki seikkailee Petkeljärven
kansallispuistossa, retkeilykeskuksen alueella
niin maastossa kuin sisätiloissakin kertoen
tarinoita luonnosta vaihtuvilla teemoilla.
Lähde mukaan ja antaudu luontoseikkailuun!
www.petkeljarvi.com, 041 436 1790

Vuokravälineet
Tutustu Möhkön kylän ja Petkeljärven
kansallispuiston alueeseen pyöräillen ja
meloen. Petkeljärvi Centeristä ja Mantan
Luontopalveluilta voit vuokrata maasto- ja
fatbikepyöriä sekä kajakkeja ja kanootteja.
www.petkeljarvi.com, 041 436 1790
www.mohkonmanta.net, 040 86 16 373

Ravintola Parppeinpirtti
Kauniissa vaaramaisemassa,
Parppeinvaaran laella sijaitsee Ravintola
Parppeinpirtti, joka tarjoaa makuja,
tuoksuja ja karjalaista tunnelmaa.
Nykykarjalainen pitoateria on tarjolla kesäelokuussa päivittäin. Kannattaa tutustua
myös Parppeinpirtin terassi- ja burgeriiltamiin.
www.parppeinpirtti.fi, 010 239 9950

MOBO-suunnistusta Möhkössä
MOBO - suunnistus on nykyaikainen tapa
tutustua ja kokeilla suunnistusta.
Älypuhelimesi toimii karttana, kompassina ja
leimauslaitteena. Lataa puhelimeesi ilmainen
MOBO -sovellus ja QR-koodin lukija ja
suunnistus voi alkaa.
www.mohko.net, 045 340 3920

Öykkösenvaaran
sotahistoriallinen alue
Sotahistoria on Möhkössä vahvasti läsnä.
Öykkösenvaaran sotahistoriallinen alue on
vaikuttava vierailukohde. Jatkosodan
aikainen 21. Prikaatin taistelupaikka
näyttelypaviljonkeineen on kaikille avoin ja
vapaasti tutustuttavissa.
www.mohko.net, 045 340 3920

Möhkön arboretum eli
puulajipuisto
Möhkössä sijaitsee arboretum, joka on koti- ja
ulkomaisten puu- ja pensaslajien
kokeilupuisto. Arboretumin alue on mukava
vierailukohde. Samalla retkellä voit käydä
ihailemassa Lotinankosken kuohuja.
www.mohko.net, 045 340 3920

