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uhankuonon retkeilyreitistö on upea pala erämaata lähellä Turkua. Opastetut reitit
kulkevat vaihtelevan maaston läpi; metsissä, kallioilla ja keitailla. Kun kävelee pitkospuita pitkin kauniin suoalueen läpi ja kumartuu maistamaan karpaloa, ihailemaan
lintuja tai ruskan värejä, elämä totisesti maittaa.
Laajat reittikokonaisuudet johtavat mm. Vaskijärven luonnonpuistoon ja Kurjenrahkan kansallispuistoon. Jos aikaa ja tarmoa riittää, voi valita 30 kilometrin Vajosuon vaelluksen ja yöpyä
laavussa. Matka kulkee Vajosuon ja Kurjenrahkan laajojen suoalueiden läpi. Suosittu Pukkipalon
reitti on 9 km pitkä ja johtaa Pukkipalon suojellun aarnimetsän läpi, kun taas Pirunkirkon patikalla jyrkät kalliot vaativat kulkijalta enemmän voimia. Jos kaipaa veden läheisyyttä, voi valita
helppokulkuisen kahden järven kierroksen. Se kulkee Pyhä- ja Elijärven ohi sekä Kattilakallion
hiidenkirnujen luo.
Reittien varrella on mukavia grillauspaikkoja ja penkkejä, joilla voi ihailla maisemia.
Paitsi vaeltaa Kuhankuonolla voi myös hiihtää, maastopyöräillä, sienestää ja marjastaa. Paikalliset yrittäjät järjestävät ryhmille ikimuistoisen päivän luonnossa, Kuhankuonolta löytyvät myös
juhlatilat ja majoituspalvelut.

Kuhankuono avaa luonnon
monet ihmeet

Naturens under finns i Kuhankuono
Vandringsområdet Kuhankuono är ett fint stycke vildmark nära Åbo. Utmärkta rutter löper
genom varierande terräng; i skogar, på berg och ängar. När man vandrar över spångar genom vacker sumpmark och böjer sig ned för att smaka på ett tranbär, beundra fåglar eller
höstens färger ler livet.
Vidsträckta vandringsleder leder bland annat till Vaskijärvi nationalpark och nationalparken Kurjenrahka. Om man har tid och ork kan man välja 30 kilometers vandringen i Vajosuo
och övernatta i vindskydd. Färden går genom de vidsträckta sumpmarkerna Vajosuo och
Kurjenrahka. Den populära Pukkipalo-rutten är 9 km lång och leder genom den skyddade
urskogen Pukkipalo. Väljer man vandringen till Pirunkirkko kräver de branta bergen mer
krafter av vandraren. Vill man se vatten väljer man den lätta leden vid två sjöar, den leder
förbi Pyhä- och Elijärvi och till Kattilakallios jättegrytor.
Vid vandringslederna finns grillplatser och bänkar där man kan beundra landskapen.
Förutom vandra kan man också skida, terrängcykla, plocka svamp och bär i Kuhankuono.
Lokala företag ordnar naturdagar åt grupper, man hittar också festlokaler och inkvartering.

kuhankuono
Missä sijaitsee:
n. 35 km Turusta pohjoiseen,
pääosin Mynämäen, Nousiaisten, Vahdon,
Pöytyän ja Auran kuntiin kuuluvilla metsäalueilla.
Palvelut:
maaseutumatkailua, liikuntapalvelut, juhlatilat,
ruokailu- ja majoituspalvelut
Huomaa myös tämä:
Kuhankuonolta löytyy myös luontotalo,
ratsastustalli ja matkailuyrityksiä,
joissa on pieneläimiä
www.kuhankuono.fi
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