Retkiopas
Rentoutujan napapiirin kierros

Rentoutujan napapiirin kierros sisältää upeita, rentouttavia kohteita ympäri suomen. Matkalla pääset kylpemään ja saunomaan, nauttimaan kaupungin parhaista
eväistä ja joogaamaan itsesi rennoksi.

INFO
Reitin pituus: 1 160m
Ajo-aika: 15h
Matkan kesto noin 7vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Vuokatti									

Vuokatti
(Sotkamo)

186 km – 2 h 30 min

Ensimmäinen etappi Vuokatti tarjoaa rentouttaa monessa eri muodossa. Vuokatti tarjoaa
saunoja, upeita rantoja ja hyvää ruokaa. Käy
myös testaamassa suomalaista kuppausta ja
turvehoitoa.

Majoitus
Kattivankkuri
Veikontie 3
VUOKATTI

Kattivankkuri on SF Caravan Kainuu ry:n omistama jäsenyhdistysalue. Aluetta pyöritetään pääasiassa kainuulaisten
karavaanareiden talkootyöllä ja pyrimme tarjoamaan teille
parhaan mahdollisen kokemuksen alueestamme.

Aktiviteetit
Holiday Club Katinkulta
Katinkullantie 15
88610 VUOKATTI
Hiukan uimaranta
Tervatie 3
SOTKAMO
Ravintola Ainoa
Ilkanmäentie 2
VUOKATTI
Laavu Bar
Varsitie 1
88610 VUOKATTI
Euforia Wellness
Huvilatie 2 a
VUOKATTI
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Katinkullan trooppisessa kylpylässä veden ja ilman lämpötila
on aina +32 ºC ja hauskaa kylpyläpuuhaa löytyy kaiken ikäisille. Hoida lihaksiasi hieronnassa päivän ulkoilun jälkeen tai
nauti vartalo- ja kasvohoidoista.
Sotkamon Hiukka on upean uimarannan lisäksi luonnonnähtävyys hiekkaharjuineen. Hiukka kuuluu osana laajaan Kainuun
harjualueeseen, joka ulottuu Rokualle saakka. Hiukan uimaranta sopii hyvin koko perheen uimapaikaksi.
Herkullinen ruoka on tärkeä osa ikimuistoista tilaisuutta. Laadukkaista raaka-aineista vankalla ammattitaidolla toteutetut
catering- ja juhlapalvelut tarjoavat makunystyröitä hiveleviä
makumuistoja juuri Sinulle.
Uniikki Ravintola, josta löytyy perinteisen baarin ja ravintolan
palveluiden lisäksi ihan aito laavu!
Hoitopalveluista löytyy monipuolinen tarjonta perinnehoitoja
kuten kuppausta, turvehoitoa, yrttihoitoja ja hierontaa. Lisäksi hoitovalikoimasta löytyy Gua Sha -hoitoja, energiahoitoja,
äänimaljarentoutusta, koko kehon vyöhyketeterapiaa ja lymfahoitoja.

Vuokatti – Suomussalmi				

Suomussalmi

				

114 km – 1 h 30 min

Suomussalmi rentouttaa matkaajaa Kiannon
kuohuilla ja kauniilla rannoillaan. Kansallispuisto
mahdollistaa kiireestä irtautumisen, jonka jälkeen
voikin nauttia mahtavaa illallista Ravintola Kultaisessa Kukossa!

Majoitus
Hossan leirintäalue
Jatkonsalmentie 6
89920, RUHTINANSALMI
Kylmäluoman leirintäalue
Pajuluomantie 20
93540 TYRÖVAARA

Karhunkainalon leirintäalue sijaitsee Hossan kansallispuiston
viehättävissä maisemissa Öllörin rannalla. Leirintäalueella on
50 asuntovaunupaikkaa sähköliitännällä ja 18 asuntovaunupaikkaa ilman sähköliitäntää sekä telttapaikkoja.
Kylmäluoman leirintäalue palvelee luonnon rauhassa, komeissa harjumaisemassa kalaisten vesien äärellä läpi vuoden. Leirintäalue tunnetaan tunnelmallisista rantasaunoista, hyvästä
palvelusta ja siististä ympäristöstä.

Aktiviteetit
Kylpylä Kiannon kuohut
Jalonkatu 1 B
89600 SUOMUSSALMI
Kultainen Kukko
Kauppakatu 4 - 6
89600 SUOMUSSALMI

Ruomasijanpuiston uimaranta
Viitostie, keskustasta päin
ajaessa heti Teboil Turjanhovin jälkeen vasemmalla
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Virkistyskylpylä Kiannon Kuohut sijaitsee hotellin yhteydessä, keskellä kaunista luontoa ja keskustan palveluja. Viihtyisä
kylpylä ja kuntosali tarjoavat kehon ja mielen virkistystä läpi
vuoden.
Tervetuloa kahvi- ja ruokaravintola Kultaiseen Kukkoon, taloon
joka elää Rakkaudesta hyvään ruokaan.

Suomussalmen laajat hiekkarannat ja kirkkaat vedet ovat kuin
luotu kuumien kesäpäivien viilennyshetkille!

Suomussalmi – Kuusamo				

Kuusamo

		

		

141 km – 1 h 40 min

Kuusamossa voit tuntea perinteiden ja luonnon läheisyyden. Rentoudu lapinkivihieronnassa, päästä mieli lentoon metsässä ja anna
aistien nauttia aidosta villiruoasta.

Majoitus
Iisakki village
Myllylahdentie 4
93830 RUKATUNTURI

Pukinsaaren leirintäalue sijaitsee Kristiinankaupungin puutalokeskustan läheisyydessä meren rannalla. tLeirintäalueella
on 17 vuokrattavaa mökkiä, 100 karavaanipaikkaa joista 50
sähköllä ja telttailijoille 2 aluetta.

Aktiviteetit
Riipisen Riistaravintola
Rukatunturintie 6
93830 RUKATUNTURI

Erä-susi huskies Kotieläinpiha
Rukajärventie 30
93830 RUKATUNTURI
Lapinkivihieronta
Rukatunturintie 9
93830 RUKATUNTURI
MunPolku
050 5606 633
opas@munpolku.fi.
Kuusamon Tropiikki
Kylpyläntie 5
93600 KUUSAMO
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Ravintola on valittu Suomen parhaaksi riistaravintolaksi ja
se tunnetaan suussa sulavista riistaherkuista ja friteeratuista
muikuistaan ympäri maailmaa. Tarjolla päivittäin muun muassa poroa, hirveä ja karhua - muikkuja unohtamatta.
Rukan rinteiden läheisyydessä sijaitsee omassa rauhassa aivan
omanlaisensa maatila, jossa sinua odottavat niin perinteiset
maatilan eläimet kuin monet vähemmän tyypilliset kotieläimetkin. Tule nauttimaan mielenrauhasta seuratessasi maatilan
eläinten puuhia!
Hot Stone Lapinkivihieronnassa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kivien lämmön, luonnon energian, hieronnan ja hoitoöljyjen vaikutus. Hoito on mitä mahtavinta hemmottelua ja mielen
kevennystä, mutta auttaa tehokkaasti myös jännittyneisiin ja
kipeytyneisiin lihaksiin.
Hiljaisuus avaa korvat, silmät, kaikki aistit uudella tavalla.
Etsitään metsän pienet ihmeellisyydet, kävellään paljain jaloin
sammalikossa, avataan aistit pienillä harjoituksilla, jotka auttavat uppoutumaan luontoon.
Holiday Club Kuusamon Tropiikin kylpylä on avoinna joka päivä – mikäpä sen mukavampaa kuin rentoutua ulkoilun jälkeen
lämpimissä altaissa. Vehreällä allasosastolla on monenlaisia
trooppisia kasveja ja luonnonkiviä, jotka luovat trooppista
tunnelmaa keskellä erämaata.

Kuusamo – Rovaniemi					

Rovaniemi

		

192 km – 2 h 30 min

Napapiirin helmi Rovaniemi tarjoaa rentoutumista
niin saunojen, paljujen ja kesäyössä kellumisen kuin
myös paikallisten rentoutumispalveluiden muodossa. Rentoutumiset napapiirin helmessä kruunaa
lukuisat tasokkaat ravintolat!

Majoitus
Napapiirin saarituvat
Kuusamontie 96
96900 SAARENKYLÄ,
ROVANIEMI

Alueemme tarjoaa viihtyisät ja mukavat puitteet jokaiselle
omatoimimatkailijalle vain seitsemän kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Maalaisidylli vaihtuukin kaupunkimiljööksi
vain muutamassa minuutissa. Autenttinen miljöö, upea luontomaisema vesistön äärellä, hiljaisuus ja kotoisa asuminen
virittävät mielen lepoon päivän puuhastelujen jälkeen.

Aktiviteetit
Wild Blueberry

Laajasti erilaisia lapin elämyksiä. Sauna, kota, spa, yms.

Norvajärvi
ROVANIEMI
Rakas ravintola
Tarvantie 3
96930 NAPAPIIRI
Nili restaurant
Valtakatu 20
96200 ROVANIEMI
Violamo
ROVANIEMI

Lapland Safaris
Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
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Arctic TreeHouse Hotelin päärakennuksessa sijaitseva maisemaravintola Rakas hurmaa ainutlaatuisella tunnelmallaan ja
paikallisiin raaka-aineisiin nojaavalla modernilla menullaan.
Ravintola Nili tarjoaa aitoja Lapin herkkuja keskellä Rovaniemeä! Vain muutama askel ja ainutlaatuinen tunnelma vie sinut
tuntureille ja erämaihin nauttimaan arktisen luonnon puhtaista mauista.
Voimaantuminen on mahdollista iästäsi riippumatta. Violamo
tarjoaa Sinulle ja läheisillesi palveluissaan mahdollisuuksia
voida paremmin, voimaantua luonnollisesti. Löydetään luonto
meissä ja ympärillämme!
Pohjoisessa on aina osattu nauttia vaihtuvista ja toisistaan
poikkeavista ainutlaatuisista vuodenajoista. Talven kaamos ja
valkeina hohtavat kinokset luovat taianomaisen tunnelman,
jollaista ei muualla koe. Toisaalta kevään herääminen lumen
alta, Lapin kesän yötön yö tai kansallispuiston maisemat kauneimmassa ruskapuvussaan tarjoavat ikimuistoisia kokemuksia.

Rovaniemi – Ranua				

Ranua

		

			

82 km – 1 h

Ranua on kuuluisa hillasta. Voit päästä kokemaan ainutlaatuisen hillasauna-kokemuksen,
johon sisältyy koko vartalon hillahoito. Ranuan
zoossa voit törmätä aitoon jääkarhuun. Päätä
iltasi rentouttavan vinitastingin parissa murr
murr –linnan tornissa.

Majoitus
Ranuajärven leirintäalue
Leirintäalueentie 5
97700 RANUA

Erinomainen vaihtoehto sinulle, joka etsit edullista ja rauhallista majapaikkaa vesistönäkymillä! Ranuanjärvi Camping
sijaitsee Ranuan keskustan tuntumassa. Lähimpään markettiin
on noin 2 km ja Ranuan eläinpuistoon n. 5 km. Leirintäalueella
on teltta- ja asuntovaunupaikkoja sekä kesäasuttavia mökkejä.

Aktiviteetit
Hillasauna
Kuhantie 2a, Ranua
+358 (0)44 300 33 84

Viinitasting
Rovaniementie 29
97700 Ranua
Ranuan eläinpuisto
Rovaniementie 29
97700 RANUA
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Hillasaunan rentouttavat ja uudistavat hillatuotteet vievät
ajatuksesi pois arjesta. Hillavillakiven lämmin ja hoitava kosketus ihollasi. Hillanlehti kasvonaamio saa kasvoille pehmeän
ja keveän olon. Jalkakylpy hoitaa ja virkistää, tuoden luonnon
tuoksun hillanlehdistä. Koivuvihta tuo saunaan kesän tuoksuja.
Viininmaistelu voidaan järjestää ryhmille sopimuksen mukaan
tiloissamme Murr Murr -linnan tornissa tai esimerkiksi Ranuan
Eläinpuiston kodassa.
Ranuan eläinpuistossa asuvat Suomen ainoat jääkarhut ja 50
muuta arktista ja pohjoista eläinlajia, yhteensä n. 200 eläinyksilöä. Eläimet asustavat tilavissa aitauksissa pohjoisen metsän
keskellä, luonnollisessa ympäristössä.

Ranua – Oulu										160km – 2 h

Oulu

Oulu on tunnelmallinen pohjoinen kaupunki,
jossa voi rentoutua niin paikallisesta miljööstä
nauttien, kuin myös oivallista palvelutarjontaa
hyödyntäen. Oulu tarjoaa rentoutujalle paljon
nautittavaa

Majoitus
Nallikari Caravan
Leiritie 10
90510 OULU

Nallikari tarjoaa yhden Suomen parhaista ympärivuotisista
leirintäalueista. Nallikariin on helppo tulla isommallakin matkailuajoneuvoilla; pääväyliltä on opastus suoraan perille.

Aktiviteetit

Torikatu 56, 90100 Oulu

Rentoutumiskellunnan avulla pääset syvään rentoutumiseen
ja meditatiiviseen tilaan. Kellunnassa aivot saavat levähtää
valolta, paineelta, ja ääniltä, jolloin keho vapauttaa aineita,
jotka vähentävät stressiä ja kipua.

Kauppuri5

Ravintola, jonka hampurilaiset ovat kuuluisia halki Suomen.

Oulu Floats

Kauppurienkatu 5
90100 Oulu
Koivurannan saunalautta
Kasarmintie
90230, OULU
Puistola
Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu
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Koivurannan Saunalautta on seikkailu ja elämys. Kuvittele
hiljalleen vaihtuva maisema, kuvankaunis Oulujoki, saunan
lämpö ja veden raikkaus. Syö ja juo hyvin, rentoudu ja nauti
ystävien seurasta.
Keskieurooppalaista tunnelmaa ja herkullisimpia kotimaisia
raaka-aineita. Keittiömme tarjoaa ainutlaatuisia annoksia
vaativimmillekin herkkusuille. Tutustu ruokalistaamme ja filosofiaamme sen takana!

Oulu – Kuopio									 286 km – 3 h 30 min

Kuopio

Saarista koostuvan Kuopion sykkivin sydän
on lupsakan savolainen tori. Puijo, Tahko,
sekä Rauhalahden kylpylähotelli pitävät
aktiivimatkailijan tyytyväisenä.

Majoitus
Rauhalahti Camping
Rauhankatu 3
70700 KUOPIO
Alatalo Camping
Jänneniementie 264
70940 JÄNNEVIRTA

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaikkaa
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Nähtävyydet ja aktiviteetit
Puijon torni
Puijontie 135
70300 KUOPIO
Bellanranta
Siikaranta 9
70620 KUOPIO
Tarina Golf
Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kunnioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähiruokaa tarjoilevat ravintolat.
Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja kaikenikäisille

Savossa golfin ystäviä hemmotellaan myös Siilinjärvellä, jossa
palvelee 36-reikäinen golfkeskus Tarinagolf.

Muikkuravintola Sampo
Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Suomen kuuluisin ja vanhin muikkuravintola on kuopiolainen
Ravintola Sampo. Historiallisessa miljöössä toimiva sympaattinen erikoisravintola on yhdistelmä nostalgiaa, ajattomia
makuja ja trendikästä kaupunkikulttuuria.

Hanna Partanen

Suomen vanhin kalakukkoleipomo, joka tarjoaa tuoreet kukot,
lihapiirakat sekä munkit joko leipomosta tai torin myyntivaunusta.

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO
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