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1 VANHA VÄÄTÄNEN
2 NEVALAN LOMAMÖKIT
3 KAHVILA SAVANNI
4 HÄRKÖLAMMEN LOHI
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KULHANVUORI
PALSANKOSKI
JOENSUONKANGAS
KIISKILÄNMÄKI
KARHUNAHAS
UIMARANTA /BEACH

Kalastuslupia ostettavissa internetistä sekä:

Fishing licences can be bought on the internet and at:

F SINIKAN BAARI /KAHVILA KORSU
www.facebook.com/Kahvila-Korsu

G CAMPING SINERVÄ

www.sinervanleirinta.fi

Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen Maastorasteri 07/2020 aineistoa.
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The map includes material from the terrain raster 07/2020 of the National Land Survey of Finland.
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Multian luonto on aistien elämys
vuodenajasta riippumatta

In every season, the nature in Multia
is an experience for your senses

Erämaan rauha, mökkimajoitus, saunan löylyt ja järvien vedet, tuulen soitto ja joutsenen laulu – niissä on elämän sävel.
Metsien marjat ja riistamaat, kalatuurin varmistava Härkölammen
lohet ja mökkimajoittajien idylliset majoituspaikat odottavat juuri
sinua astumaan kiireettömään luontokokemukseen. Kylän keskustassa Kahvila Savannissa kahvitellessa tai pitsaa syödessä voi ihastella aidon kylänraitin tunnelmaa.
Illan hämärtyessä on leppoisaa levähtää Vanhan Väätäsen yli satavuotisessa tuvassa tai mökkialueen viihtyisissä mökeissä; Huvilaranta ja Nevalan lomamökit tarjoavat oivan vaihtoehdon seesteiseen tai seikkailulliseen majoittumiseen - luonto on lähellä ja vain
mielikuvitus asettaa luontoloman rajat. Kysy – tule ja ihastu!

The peaceful wilderness, a comfortable cottage, the warmth of the
sauna, clear lake waters, the wind playing in the trees, a swan singing
– together these ring with the melody of life.
Forest berries and game, salmon from Härkölampi to ensure your
fishing luck, and idyllic lakeside cottages await you for a leisurely nature
experience. While having coffee or pizza in Café Savanni, in the centre
of Multia, you can enjoy a genuine village atmosphere.
As the evenings grow dark, relax in the unique atmosphere of
the over century-old Vanha Väätänen farmhouse or in its cosy cottage
area. The Huvilaranta and Nevala cottages are also excellent choices
for a holiday full of relaxation or adventure, close to nature, where the
only limit is your imagination. We will be happy to tell you more – you’ll
love Multia!

VANHA VÄÄTÄNEN • OLD VÄÄTÄNEN ESTATE AND COTTAGES
Juhlat, ryhmäruokailut, kokoukset
kodikkaassa tuvassamme. Saunaillat.
Ympärivuotiset vuokramökit.
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Parties, group meals and meetings
in our cosy farmhouse setting. Sauna
evenings. All-season lakeside cottages
for rent.

Väätäisentie 16 Multia, | 0400 565398
vanhavaatanen@pp.inet.fi | www.vanhavaatanen.com

NEVALAN LOMAMÖKIT • NEVALA COTTAGES
Tervetuloa luonnon helmaan Nevalan
lomamökeille, kirkasvetisen Onkilammen
äärelle. Meillä on tarjota neljä tunnelmallista mökkiä, joissa on laajat pihapiirit ja
omat uimarannat. Mökkiläisten yhteisessä käytössä on kota ja leikkipaikka.
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Welcome to nature’s embrace – the
Nevala cottages next to the clear waters
of Onkilampi. We provide four atmospheric
cottages with large yard areas and
private beaches. A wooden tepee and a
playground are available for shared use
by our cottage guests.

42600 Multia | 0400 336 036
myynti@nevalanlomamokit.fi | www.nevalanlomamokit.fi

T:MI DEARDREAMS / KAHVILA SAVANNI
• CAFÉ SAVANNI / DEARDREAMS
Herkulliset ja täyttävät pizzat saavat
nälän haihtumaan ja uunituoreiden
leivonnaisten tuoksu kiirii vastaantulijoita. Myymälässä voit tehdä monia
hyödyllisiä löytöjä.
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Delicious, filling pizzas satisfy even the
biggest hunger, and guests are welcomed
by the irresistible smell of freshly baked
pastries. In the shop you can find basic
necessities and other goods.

Keskustie 33, 42600 Multia | 045 898 5725
asiakaspalvelu@deardreams.fi | www.deardreams.fi

HÄRKÖLAMMEN LOHI • HÄRKÖLAMPI SALMON
Lohenkalastusta luonnonkauniilla
paikalla Härkölammella aivan Multian
keskustassa. Vanhan talon pihapiirissä
nuotiopaikka. Lupamaksun voi suorittaa
paikan päällä tai netissä.
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Salmon fishing at Härkölampi, a place of
natural beauty in the centre of Multia. Grill
over an open fire on the grounds of an
old farmhouse. Fishing licences available
on the spot and online.

Koulupolku 3, 42600 Multia | 040 775 0129
www.facebook.com/harkolammenlohi

HUVILARANTA • HUVILARANTA VILLAS
Ympärivuotiset, viihtyisät, täysin
varustellut 6-8 hengen mökit kutsuvat
rennolle lomalle Multialle, Isojärven
kylään, puhdasvetisen Isojärven rannalle, aitoon maalaismaisemaan. Lähellä
voi harrastaa mm. frisbeegolfia.
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These cosy, fully equipped villas are
intended for 6 to 8 people and year-round
use. We welcome you to a relaxed holiday
in the genuine countryside landscape
of Isojärvi village in Multia, next to the
clear waters of Lake Isojärvi. Disc golf is
just one of the activities available near
Huvilaranta.

Markkulanraitti, 42520 Asunta | 040 707 5783
info@huvilaranta.fi | www.huvilaranta.fi

