
LIITE 3. MATKAILU-, KOKOUS- JA ELÄMYSPALVELUT



• Kotkan-Haminan seudulla on monipuolisesti eri vaihtoehtoja majoitukseen, 
vivahteikkaisiin ravintoloihin sekä erilaisiin kokousmahdollisuuksiin. Inspiroivia majoitustiloja on 
niin luonnonhelmassa kuin kaupunkien ytimessä. Miltä kuulostaa igluvene jokitörmällä tai 
luksusvilla metsän siimeksessä. Useiden majoitustilojen yhteydessä järjestetään myös 
monipuolisia aktiviteetteja koskenlaskusta savusaunomiseen upeissa merimaisemissa.  

• Itäinen saaristomme tarjoaa skandinaavisia ruokaelämyksiä kaikille herkkusuille. 
Tuoreeltaan savustettu kala ja muut merelliset herkut kuuluvat erottamattomana osana paikalliseen 
tarjontaan. Ryhmille on tarjolla elämyksiä fine diningista nokipannukahveihin nuotiolla. 

• Olipa ajatuksena kokoontuminen luonnonhelmassa tai moderniin kaupunkikohteeseen, meillä 
on mistä valita. Kokoustiloja on pienistä tunnelmallisista kabineteista avariin auditorioihin. 



ELÄMYKSELLISET KOKOUS- JA TAPAHTUMATILAT

Olipa ajatuksena kokoontuminen luonnonhelmassa tai modernilla tekniikalla 
varustettuun kaupunkikohteeseen, meillä on mistä valita. Kokoustiloja löytää pienistä tunnelmallisista 
kabineteista avariin auditorioihin. 

• Esim. Pyhtään Patruunantalo, Merikeskus Vellamo, Kotkan Höyrypanimo, Harjun Hovi 
Virolahdella, Haminan bastioni, Alvar Aallon Sunila, Vimpasaari ja Rakinkotka, Akvaariotalo Maretarium, 
Santalahti Resort. 

• Loviisan seudulta löytyvät mm. Algotin lyhty, Lukusund, Art Gallery Alm – Loviisan taidekeskus Almintalo, 
Bagarstugan, Boistö – kokoustila vanhalla luotsisaarella, Eija’s Garden – englantilaistyylinen elämyspuutarha, Kino 
Marilyn, Ulrikanhovi, Villa Mandala

Auditoriotilat, esimerkiksi: 

• Vellamon auditorio,

• Maretariumin Itämeri-Sali 

Tapahtumatilat esimerkiksi: 

• Vahtivuoren luontonäyttämö Virolahdella, Hamina Bastion 

• Suunnitteilla olevat Kotkan tapahtumakeskus Kantasatamassa ja Hurpun kivitasanne Virolahdella.  



RAVINTOLAPALVELUT

Itäinen saaristomme tarjoaa skandinaavisia ruokaelämyksiä kaikille herkkusuille! 
Tuoreeltaan savustettu kala ja muut merelliset herkut kuuluvat erottamattomana osana paikalliseen 
tarjontaan. Ryhmille löydät elämyksiä fine diningista nokipannukahveihin nuotiolla. 

Elämyksellisiä ravintolapalveluja ainutlaatuisessa kulttuuriympäristössä mm.: 

• Kotkassa: Ravintolat Vausti ja Laakonki, Vanha Fiskari, Keisarin Satama, Kotkan klubi, 
Seurahuoneen ravintolamaailma 

• Haminassa: Ravintola Vehka, Taverna Tervanaru, Lounashuone Kerho, Ravintola Mon Ami 

• Kesäravintolat: Ravintola Vaakku, Satama Bistro&Bar, Kaunisaaren maja, Rampsi Kitchen and Lounge

•  Loviisassa, esimerkiksi: Bistro & Butik Kronan Café-Restaurant Saltbodan sekä tilaus- ja kesäravintolat:  Ravintola 
Gille, Loviisan Kappeli, Ravintola Ruukinmylly, Strömfors Bed & Bistro



MAJOITUSPAIKKOJA

Yöpymispaikkoja Kotkan-Haminan seudulla:

 
• Rekisteröity majoitus  

14 majoitusliikettä  
540 huonetta
1 400 vuodetta

• Airbnb ja Vrbo

• 152 majoitusliikettä
136 asuntoa 
300 huonetta 

Elämyksellistä majoitusta mm.: 

• Aurora Hut Kultaan koskitilalla Kymijoen rannassa 

• Haminan Camping Laawu 

• Virolahden bunkkerimuseon pallokorsu 

• Rakinkotkan Viikinkikylä 

• Haminan Pormestarin talon pihakammari 

Pyhtäällä mm.:

Patruunantalo Stockforsin ruukkialueella ja Hotelli Mäntyniemi

• Rakenteilla olevat: mm. Versso, Hurppu ja Kantasataman hotelli

•  Lisäksi Loviisan seudulta löytyy mm.: Hotelli Uninen ja Sauna Aludden, Fishing Cottages ja Valko Centre Hostel, 
Huvila Ruhtinas, Meritorppa, Luontosaari Lehtinen, Rönnäs Seaside Resort, Embomin kartano

 Loviisan seudulla:

7 majoitusliikettä
460 huonetta
860 vuodetta



• Next Travel Oy toimii Kotkan-Haminan 
seudulle saapuvien kv. 
Matkustajaristeilijöiden 
maapalvelutoimijana, ja on tuotteistanut 
matka- ja elämyspaketteja isoille 
risteilyalan kv. Toimijoille

• Kristina Cruises Oy, matkanjärjestäjä

• Meriset oy – Itäisen Suomenlahden risteilyt

• Eaglekarting, Sisäautoilua Strömforsin 
ruukissa.

• Finnishness Tours, Retkiä Loviisaan ja 
vaeltamaan loviisalaisen oppaan johdolla.

• Liljendal Frisbeegolf, Vuonna 2019 
valmistunut metsärata Liljendalissa.

• Luontosaari Lehtinen, Mökki Loviisan 
ulkosaaristossa vanhalla luotsi- ja 
linnakesaarella toukokuusta marraskuuhun. 
Kesäkaudella tilauksesta luontoretket 
ryhmille, omatoimiset päiväretket 
yksittäisille kävijöille ja lintuopastusta.

• Natura Mare, Vuokraa kesäisin kajakkeja ja 
kanootteja opastuksineen, talvisin 
potkukelkkoja. Ympärivuotista Airbnb-
majoitusta ja mökkejä kesäisin.

• Polkuvene.fi, Polkuvenevuokraamo Tesjoen
Marketin yhteydessä

• Eija’s Garden, 
Englantilaistyyppinen elämyspuutarha (1,5 
ha) myymälöineen Ahvenkoskella, muutama 
kilometri Strömforsin ruukista etelään.

• Kotkan kiipeilyseura, Kotkan kiipeilyseura 
ylläpitää Huuhkajavuoden ja Haukkakallion 
kiipeilyreittejä Ruotsinpyhtäällä

• Lofro – Loviisan Frisbeegolf ry, Yhdistys 
ylläpitää Loviisan frisbeegolfrataa

• Sea Golf Rönnäs, Golfkeskus ja ravintola

• Valpurilla vesille, Melonta-alan palveluja

• Vesijetti DPI, Vesijettien, 
vesiurheiluvälineiden ja -varusteiden 
vuokrausta.

• Strömfors Outdoor Factory, Urheilukeskus, 
välinevuokraus ja joogasali.

• Sunny Bikes Loviisa, Polkupyörävuokraamo

• Wellsters Oy, Luonto voittaa aina ®

MATKAILUALAN YRITYKSET



• Jokikalastuskohteita (kaikille avoimet): Kymijoella: Langinkoski, Siikakosken kalastusalue, 
Korkeakoski, Korkeakosken venekalastusalue, Keski-Kymen erityiskalastuskohde, Ahvenkoski

• Yrityskalastuskohteet: Koivukosken ykköspooli, Pernoonkosket, Kultaankoski

Lisäinfoa:

• Jokialueidensaalistilastot: https://lohikeskuskotka.fi/saalistilasto-live-kaikki/

• Kalastus info: https://www.kalastajankymijoki.fi/

• Kalastusmatkailuyrityksiä: Kymi Fishing Oy, Fishventures Oy, Predator Fishing Finland Oy, Kaakon 
maininki Oy, T:mi Mörköpaja, T:mi Kärkelän kalastus ja matkailu, Chilipictures,

• 4 kalanviljelylaitosta (yksi Pyhtäältä ja 3 Virolahdelta)

• South Coast Fishing Adventures: Kalastusretkiä Pernajanlahdella

• Fishing Lords, Kalastusmatkoja, kokouspalveluja ja huvilamajoitusta

• Fishing Taxi Finland, Kalastusopas. Opastettuja kalaretkiä.

• Fishing Center Kotka, Kukuljärven kalastusluvat, Kalastuskohde Kukuljärvellä, venevuokraus

• Augur Kalastuspalvelu, Kalastusopas Erik Herlevi järjestää opastettuja kalastusretkiä Itäisellä 
Suomenlahdella, sekä majoitusta meren rannalla Loviisan Rönnäsissä. 

• Fisherman’s Adventures, Kalamyymälä, majoitus-, elämys- ja merimatkailuyritys.

ELÄMYSPALVELUT - KALASTUS



• Sapokan pienvenesataman kaksi saunaa lämpiävät päivittäin marraskuun alusta vappuun. Tule 
kokeilemaan kylmän meriveden ja saunan löylyjen hyvää tekevä yhdistelmä! Kesäaikaan sauna 
palvelee veneilijöitä.

• Rampsin sauna Haminan Tervasaaressa lämpiää avantouimareille keskiviikkoisin.

• Santalahti Resortin luolasaunamaailman savusauna yhdistettynä mukavaan 
lämminvesialtaaseen on erilainen elämys! Myös hienohiekkaisen uimarannan tuntumassa 
sijaitsevat perhesaunat ovat vuokrattavissa ympäri vuoden.

• Varissaaressa sijaitseva saunalautta Kiulu tarjoaa merellisen saunaelämyksen. Nauti 
maisemasta ja laineiden liplatuksesta lauteilla istuen, samalla kun lempeä puulämmitteinen 
sauna löylyttää ihoa. Saunalauttaan mahtuu kerrallaan 12 henkeä.

ELÄMYSPALVELUT - SAUNAT



• Suppailu: SUP-lautailu, tai suppailu, on vesiliikunnan tuorein trendilaji. Sup-laudan voit 
vuokrata esimerkiksi Santalahden lomakeskuksesta tai Varissaaresta.

• Koskiuinti&surffaus: Koskiuinti Kultaankoskessa on unohtumaton kokemus. Laakean kallion 
päällä alle metrin syvyisessä vedessä liu’ut kuin vesiliukumäessä. Vai haluatko tietää, mitä 
todellinen jokiboogie on? Hyppää lainelaudalle ja surffaa menemään!

• Rib-veneet: Tutustu Kotkan ihmeelliseen saaristoon upealla tavalla, kovapohjaisen RIB-
kumiveneen kyydissä. Voit varata supernopean veneen ystäväporukan hurvitteluun tai 
perheellesi käyttöön tunniksi tai koko päiväksi. Kysy myös räätälöityjä retkivaihtoehtoja!

• Ocean Bar Kotkan kantasatamassa on paitsi kaupungin kesäterassielämän keskus, myös 
monenlaisen aktiviteetin koti. Vuokraa vesijetti vauhdikkaaseen ajoon tai SUP-lauta 
rauhallisempaan menoon, ja nauti sen jälkeen virkistäviä juomia ja rapsakkaa purtavaa.

• Hevosvaellus:

Harjun oppimiskeskus Virolahdella tarjoaa erinomaiset puitteet harrastaa hevosten kanssa. 
Voit osallistua ratsastustunnille tai kesäaikaan myös ohjatulle maastoratsastukselle. 
Esteratsastukseenkin pääset tutustumaan Suomen ensimmäisessä ratsastussimulaattorissa.

Pikkusuokin Tallin toiminta on keskittynyt monipuolisen kansallisrotumme suomenhevosen 
ympärille. Tallilla voit osallistua joko yksittäiselle ratsastustunnille tai maastovaellukselle. 
Tallilla on myös mahdollista räätälöidä omaan makuun ja hevoshaaveisiin soveltuva 
ratsastusviikonloppu täyshoidolla. Pikkusuokin Talli sijaitsee Harjun alueella.

ELÄMYSPALVELUT - MUUT



2 . 3  L U O N T O K O H T E E T

Kotkan edustan saaristo Itäisellä Suomenlahdella on ajan saatossa hiottu timantti. Rankki, 
Kirkonmaa ja Kaunissaari kutsuvat sinua tutustumaan aitoon saaristolaiselämään ja karun 
kauniiseen luontoon. Pyörän selästä näet enemmän! Pääset polkupyörän kanssa 
matkailusaariin joko Kotkan Sapokan satamasta yksityisten liikennöitsijöiden aluksilla tai 
Kuusisen satamasta valtion yhteysaluksella. Aikataulujen puitteissa voit tehdä päivän matkan 
tai viipyä pidempään. Jos telttailu ei ole sinun juttusi, löydät saarilta myös muita kiinnostavia 
yöpymismahdollisuuksia: Rankissa ja Kirkonmaalla yövyt sotilas- ja upseerihengessä entisissä 
kasarmi- ja asuntorakennuksissa ja Kaunissaaresta löydät useita tunnelmallisia 
yöpymismahdollisuuksia ja mökkejä.

ELÄMYSPALVELUT – SAARISTO PYÖRÄILLEN


