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SALONSAAREN LOMAKYLÄ 

 

Salonsaaren Lomakylä on viehättävä lomanviettopaikka ympäri vuoden ja sen sijainti 

Asikkalan kunnassa Päijänteen rannalla on ihanteellinen. Lemmikkieläimet ovat 

tervetulleita mukaan lomalle. Olemme 2017-19 Guest Review Award -palkittu 

asiakastyytyväisyydestä. 

Salonsaaren Lomakylällä on pitkät perinteet. Lomakylän omistaa yleishyödyllinen yhdistys 

Salonsaaren Lomakylä ry, joka on perustettu jo vuonna 1973. Vuosien varrella Lomakylää 

on laajennettu ja nykyisin se muodostuu päärakennuksesta, kolmesta rivitalosta, 

seitsemästä mökistä ja rantasaunoista. 

Lomapaikkana Salonsaaren Lomakylä on ihanteellinen luonnossa liikkumisesta nauttiville. 

Lomakylän veneillä voi käydä soutelemassa Päijänteellä, lähiympäristön metsät ovat 

oivallisia sauvakävelylenkeille ja sieniretkille. Lisäksi saaresta löytyy karttaan merkitty 

luonnonkaunis patikointipolku. Talvella voit hiihtää jäällä ja kelien salliessa myös luistella. 

Pilkkiminen on mukavaa ajanvietettä. Lähiseudulla on paljon mukavia retkikohteita, 

esimerkkinä upea Vääksyn kanava, Majakka paviljonki, Päijänne-talo, Lauran kauppa, 

Ranskalainen kyläkauppa, Vintage cafe ja kahvila Kardemumma. 

Päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat infopiste, kioski, sekä ruokasali. 

Salia voi käyttää myös kokoustilana 60 hengelle. Salin yhteydestä löytyy katettu terassi. 

Alakerrassa on viihdetila Kino, jossa on leffanurkka, tv ja ilmakiekko peli. Päijänteen 

rannalla olevaa takkatilaa voi käyttää kokoustilana 20 hengelle. Kokouspaketteihin voi 

tilata kahvi- ja ruokapalvelut. Kioskista voi ostaa mm. kahvia, makeisia, jäätelöä, 

virvoitusjuomia, ym. pikkupurtavaa. 

Saunailtoina voi istua rauhassa takkatuvassa ja viettää rauhallista iltaa Päijänteelle 

katsellen. Jos nautit erityisesti saunomisesta, niin voit itse lämmittää aivan veden 

tuntumassa olevan puusaunan ja nauttia sen löylyistä. 
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Ranta-alue 

Ranta-alueella on grillipaikka, huvimaja, lentopallokenttä, veneet, laituri ja erillinen uima-

alue, jotka ovat vapaasti lomalaisten käytettävissä. Kalastusta harrastaville Salonsaari 

tarjoaa erinomaiset kalavedet. Päijänteestä löytyvät yleisimmät järvikalat. Lomakylän 

soutuveneet ovat käytössäsi ja kalastusluvan voi hankkia Vääksyn keskustasta. 

 

Rantasaunat 
Rannassa on tilava takkahuone, pienoiskeittiö ja kaksi sähkölämmitteistä saunaa, sekä 
yksi puusauna. Rantasaunaa on mahdollisuus vuokrata esim. kokouksiin tai saunailtoihin.  

 

Lapset 
Lasten leikkialue on päärakennuksen läheisyydessä, turvallisen kaukana rannoista. 
Leikkialueelta löytyy hiekkalaatikko, keinu, leikkimökki ja kiipeilytelineitä. 

 

Aukiolo ja majoitus 
Olemme auki läpi vuoden. Kesäsesongin aikana vastaanotto on auki joka päivä. 
Keittiömme on auki ma-pe. Viikonloppuisin on aamupala. Keittiöstä voi ostaa ruoka-
annoksia mukaan. Sesongin ulkopuolella vastaanoton aukiolo painottuu viikonloppuihin. 
Talviaikana keittiö on auki vain tilauksesta. Kokous- ja juhlatilaisuuksia on mahdollisuus 
järjestää ympäri vuoden.  
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