Retkiopas
Aktiivisen liikkujan pohjoisentaival

Pohjoisentaival on matkasuunnitelma, jonka varrella
pääsee tekemään, kokemaan ja näkemään kaikenlaista. Pohjoisentaival on tapa päästä nauttimaan Norjan
jylhistä vuoristoista ja maisemista, jotka lumoavat
uskomattomalla kauneudellaan.

INFO
Reitin pituus: 2735 km
Ajo-aika: 37 h
Matkan kesto noin 14 vrk

Google Maps -reitti

Kuopio – Oulu									

Oulu

286 km – 3 h 34 min

Oulu on turvallinen kaupunki, jossa viehättävät
kesäyön aurinko, Toripoliisi-patsas, rento elämänasenne sekä sekoitus kaupunki- ja luontoympäristöä. Ouluun on hyvät liikenneyhteydet niin
Suomesta kuin muualtakin Euroopasta, mikä tekee
tästä pohjoisen kaupungista erittäin hyvän matkakohteen.

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
Finnaction

Laadukkaat opastetut kalastusmatkat niin kesällä kuin talvella, melonta-, fatbike- ja lumikenkäilysafarit sekä muut luontoelämykset ja liikuntapalvelut. Vuokraamme myös kalustoa
omatoimisille retkille.

Nallikari lomakylä

Nallikarin Lomakylän alue sopiva silloin, kun tarvitse omaa
rauhaa, rentoa tunnelmaa sekä tasokasta majoitusta keskellä
kauneinta luontoa.t

Leiritie 10
90510 OULU
Koivurannan saunalautta
Kasarmintie
90230, OULU
SuperPark Oulu
Tyrnäväntie 16
90400 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.
Meillä liikut ja viihdyt kaveriporukalla tai koko perheellä. Puistoistamme löytyy monipuolista tekemistä ja kokemista myös
aikuisille!

Oulu – Kittilä				

Kittilä

				

370 km – 4 h 39 min

Tervetuloa Kittilään! Levitunturin juurelta löytyy
koettavaa kaikille. Rajumpaa liikuntaa etsivä syöksyy koskia alas kanootilla, kun taas melontaretki
sekä golf tarjoavat rauhallisempaa tekemistä.

Majoitus
Levilehto
Levintie 1625
99130 Levi

Nauti omasta rauhasta, Levin keskustassa.
Levilehto on huoneistoja ja asuntovaunupaikkoja vuokraava
perheyritys. Meiltä voit valita majoitusta joka lähtöön: edullisia parimökkejä, erikokoisia rivitalohuoneistoja ja majoitusta
isoillekin seurueille. Yhteistä kaikille on monipuolinen varustelu
ja viihtyisä, kodikas sisustus.

Aktiviteetit
Levin maastopyöräilyreitit

Tuuli tukassa ja mieleenpainuvat Lapin maisemat kaukana
horisontissa. Maastopyöräily tunturissa on unohtumaton elämys! Puitteina maailman puhtain ilma ja Levin ainutlaatuinen
luonto.

Levi Golf

Golfia pohjoisen maisemissa.

Golfväylä 9
t99130 Levi

Koskenlasku

Tapaamme Sinut valitsemasi tapaamispaikan edessä noin kello yhdeltä iltapäivällä. Kun saamme koko ryhmän pikkubussiin,
suuntaamme kohti Harrinivaa. Pääsemme kokemaan miltä
tuntuu kunnon koskenlasku Lapin maisemissa!

Mönkijäsafari

Jos haluat ajella pitkin metsäpolkuja, vierailla Lapin luonnonkauniissa kohteissa tai löytää kylän parhaimmat kalastuspaikat, suosittelemme kokeilemaan mönkijäretkeä. Tämä moottorikelkan kesäversio on paikallisten suosiossa ja tarjoaa helpon
tavan liikkua luonnossa hieman laajemmallakin alueella.
Hyväkuntoiset ajopolut kulkevat pitkin mäkiä ja metsiä esitellen Lapin luonnon parhaat palat.
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Kittilä – Kilpisjärvi			

Kilpisjärvi

(Enontekiö)

		

			

275 km – 3 h 33 min

Kilpisjärven huikeasta aktiviteettitarjonnasta
riittää valinnanvaraa jokaisen toiminnannälkäisen matkaajan makuun. Tekemistä löytyy
kaikkina vuodenaikoina!

Majoitus
Tundrea
Käsivarrentie 14188
99490 Kilpisjärvi

Leirintäalueeltamme löytyy noin 100 talvikausipaikkaa sekä
sähkö- ja telttapaikkoja. Huoltorakennuksen palveluihin kuuluvat miesten ja naisten saunat, vessat, keittiö ja pyykkitupa.

Aktiviteetit
Vaeltaminen Kilpisjärvellä

Luonnossa liikkuminen on Enontekiöllä osa arkea. Tiettömissä
erämaissa ovat kulkeneet poronhoitajat, kalastajat, metsästäjät ja postinkantajat. Sinäkin voit vaeltaa heidän vuosisataisilla reiteillään.

M/S Mallat

Laivamatka kestää suuntaansa noin puoli tuntia ja määräsatamasta johtaa kolmen valtakunnan rajapyykille hyvä polku.
Perillä Ruotsin puolella Koltalahdessa laiva odottaa kaksi tuntia. Tänä aikana on mahdollista kävellä Kolmen valtakunnan
rajapyykille ja takaisin laivalle.

Käsivarrentie 14663
99490 Kilpisjärvi

Kalastus

Käsivarren Lapin kristallikirkkaiden purojen varrella unohtumaton elämys on taattu kalaonnesta riippumatta.

Kilpisjärven luontokeskus

Kilpisjärvi sijaitsee Saanatunturin juurella arktisten suurtunturien syleilyssä. Kilpisjärven luontokeskuksen pysyvä näyttely,
Skandien laidalla, kertoo Mallan luonnonpuistosta, Saanan
luonnonsuojelualueista ja Käsivarren erämaa-alueesta sekä
Kilpisjärven asukkaista.

Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi
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Kilpisjärvi – Tromssa					

Tromssa

		

162 km – 2 h 23 min

Norja yksi kuuluisimmista matkakohteista oleva Tromssa tarjoaa matkailijalle aktiviteetteja laajalta rintamalta! Huimat vuoret ja vuonot suorastaan kutsuvat
vaeltamaan tai maastopyöräilemään. Jäämeren rannalla sijaitseva Tromssa tarjoaa myös mahdollisuudet
erilaisille opastetuille veneretkille tai kalastusretkille.

Majoitus
Tromso lodge and camping
Arthur Arntzens veg 10
9020 Tromsdalen
Norway

Tromssan keskustan läheisyydestä löytyvä Tromso lodge and
camping tarjoaa majoituksia mökeissä taikka ihan perinteisellä camping-alueella. Alueella risteilee lukuisia polkuja joita
pitkin voi tutustua ymäröivään luontoon. Osaava henkilökunta
tarjoaa myös opastettua toimintaa.

Aktiviteetit
Pukka Travels
Kirkegata 1
9008 Tromsø
Sähköpyörä Tromssassa
Sjøgata 14,
9008 Tromsø
Sherpojen portaat
Fjellheisen, Sollivegen 12,
9020 Tromsdalen Norge

Matkoja, retkiä ja majoitusta tarjoava matkailutoimisto
Tromssassa.

Tromssaan tutustumista sähköpyörän selässä joko itsenäisesti
tai oppaan johdolla.

Tromssan maisemia pääsee ihailemaan helposti nousemalla
sherpojen rakentamia askelmia pitkin. Huonon sään yllättäessä maisemia pääsee katselemaan myös osoitteen kaapelihissillä. Ylhäältä löytyy myös Fjellstua Café.

All-Inclusive Wildlife & Bird
Fjord Cruise

Tromssan keskustasta lähtevä risteily kiertää vuonoja pitkin
esitellen paikallista luontoa. Risteilyllä on tarjolla ruokaa ja
juotavaa sekä mahdollisuus kalastamiseen.

Kalastaminen katamaraanilla

Kolmen tunnin kalastusmatka katamaraanilla, johon kuuluu
täysi varustelu ja lounas reissun aikana saaduista kaloista.
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Tromssa – Hammerfest			

Hammerfest

		

			

435 km – 7 h 49 min

Hammerfest on kaunis norjalainen kaupunki,
josta löydät uskomattoman hienoja patikointireittejä ympäri vuorien. Alueella on myös
loistavat kalastusmahdollisuudet niin oppaan
kanssa kuin itsekseen.

Majoitus
Storvannet NAF camping
Storvannsveien 103,
9600 Hammerfest

Storvannet -järven rannassa sijaitseva leirintalue.
Ympäristössä on runstaasti vaelluspolkuja.

Aktiviteetit
Hammerfest Bowling

Keilaamista ja pizzaa Hammerfestin keskustassa.

Hamnegata 13
9600 Hammerfest

Gammelveien reitti
Gammelveien
9600 Hammerfest
Seiland Explore
Butikkbygget i Hønseby
9609 Nordre Seiland
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Suosittu ja helppokulkuinen lenkkipolku kiertää Hammerfestin nähtävyyksiä ja luontoa esitellen. Polku on noin 4km pitkä
joten se soveltuu pienemmällekin kulkijalle.
Seilandin saarella sijaitseva kalastuskeskus, jossa tarjolla mm.
kalastusveneitä vuokralle.

Hammerfest – Saariselkä							

Saariselkä
(Inari)

402km – 5 h 32 min

Tervetuloa Saariselälle, missä matkailijalle löytyy
todella mahtavia aktiviteetteja! Unohtumattomia
muistoja tarjoaa ratsastus ja perinteinen kullanhuuhdonta, unohtamatta Saariselän laajoja maastopyöräilyreittejä!

Majoitus
KaksCaravan
Ivalontie 11776
99830 Saariselkä

KaksCaravanin leirintäalue on kattavan palvelun tukikohta
karavaanareille ja telttailijoille päätien varrella. Tervetuloa
nauttimaan Saariselän ja Kiilopään alueen kauniista Lapin
maisemista.

Aktiviteetit
POLARIS POINT HORSES
Auskottivaarantie 60
99800 Ivalo
Luontoloma pro-safaris
Lutontie 3
99830 Saariselkä
Roll outdoors
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä
Tankavaaran kultakylä
Tankavaarantie 31
99695 Tankavaara
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Laajasti erilaisia järjestettyjä rastastusretkiä niin harjaantuneille kuin aloittelijoillekin.

Vuokraa kahden hengen intiaani-kanoottiIvalojoelle. Malleina
Wenonah ja Old Town. Hinta sisältää varusteet kahdelle: 2*kypärä, 2*pelastusliivi, 3*mela, köyttä ja äyskäri.

Vuokraamomme Kiilopäällä palvelee Saariselän alueen omatoimiretkeilijöitä. Tarjolla on sähköläskipyörää, lihasvetoista
läskipyörää, retkivarustetta, lumikenkää, otsalamppua ja
hiihtosuksea. Tuotteita on rajoitetusti ja suosittelemme varaamaan etukäteen.
Lapissa on kaivettu kultaa jo 150 vuotta ja jatkamme Tankavaaran Kultakylässä tätä ainutlaatuista kulttuuria joka kesä
opettamalla vieraillemme kullanhuuhdontaa, joskus onnistumme jopa tartuttamaan kultakuumeen! Vieraamme saavat
omakseen kaiken huuhtomansa kullan ja korukivet.

Kuopio – Iisalmi									110km – 1h 20min

Iisalmi

Iisalmesta löytyy tekemistä erityisesti luonnon
helmasta. Kaunis ja puhdas luonto sekä vesistöt suorastaan kutsuvat nautiskelemaan, mikä
tekee luonnonläheisiin aktiviteetteihin

osallistumisesta sitäkin antoisampaa!

Majoitus
Koljonvirran leirintäalue
Ylemmäisentie 6
74160 Iisalmi

Tervetuloa viihtymään historialliseen, ympäri vuoden palvelevaan kartanoomme ja kesäisin aukiolevaan
camping leirintäalueelle Koljonvirralle Iisalmessa. Samassa
paikassa Iijärven rannalla yöpyivät aikoinaan pitkänmatkalaiset pohjoisen kävijät ja jo sota-aikoihin itse Sandels, onhan
matkaa keskustaan vain 3 km.

Aktiviteetit
Paloisvuori

Paloisvuori on monipuolinen ulkoilualue ja liikuntakeskus (os.
Uotilanniementie 33), joka sijaitsee Iisalmen keskustan eteläpuolella nousevalla harjualueella.

Tiilikkajärven kansallispuisto

Tiilikkajärven hiekkarannoilla, harjuilla, tuoksuvilla tupasvillaisilla soilla ja metsien huminassa voit tuntea luonnon väkevän
vaikutuksen.

Keila- ja liikuntakeskus Liike

Monipuolinen liikuntakeskus

Untamonkatu 8,
74120 Iisalmi
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Saariselkä – Kuusamo							

Kuusamo

254 km – 2 h 58 min

Saavutte Kuusamoon, rukatunturin juurelle. Rukan
aktiviteettikeskus tarjoaa monipuolisesti aktiviteetteja sekä elämyksiä luontoon kaipaavalle matkalaiselle. Myös suomen suosituin vaellusreitti, 80km
pitkä Karhunkierros löytyy Rukatunturin maisemista!

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
Vaellus ja retkeily

Syvälle uurtuneet laaksot, jyrkkäseinäiset kalliorotkot, kanjonit, vuolaat joet ja kosket, tunturit sekä ikimetsät kutsuvat niin
päiväretkille kuin pidemmillekin vaelluksille.

Karhunkatselu

Koko perhe pääsee tutustumaan turvallisesti karhuihin ja muihin suurpetoihin opastetuilla karhunkatseluretkillä. Karhunkatselun paikkoina toimivat yleensä puurakenteiset tuvat, joissa
on kuvausaukot kameroita ja kiikareita varten.

Ruka Elämykset

Kesälomalla puolestaan seikkaillaan alueen retkireiteillä,
maastopyöräillään Rukan rinteillä, lasketaan koskia Oulangan
kansallispuistossa ja ihastellaan yötöntä yötä karhunkatselun
lomassa. Aktiviteettien tarjontamme kasvaa ja uudistuu jatkuvasti – tutustu ja ihastu!

Frisbeegolf ruka

Frisbeegolf Ruka ylläpitää Kuusamossa kolmea rataa, Hirsikangasta sekä Rukan PRO ja AM ratoja.
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Kuusamo – Vuokatti							

Sotkamo

367 km – 4 h 32 min

Sotkamon Vuokatti tunnetaan Pohjolan laskettelun
ja hiihdon keskuksena, mutta se tarjoaa todella
monipuolisesti erilaista aktiviteettia myös kesäisin.
Sykettä nostaa maastopyöräily taikka wakeboarding- sessio perheen pienempien leikkiessä SuperParkissa!

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
Vuokatti Ski Service
Opistontie 1
VUOKATTI
Vuokatti Safaris
Suvikkaantie 1
88610 VUOKATTI
Vesiurheilukeskus
Vuokatintie 22
88610 VUOKATTI
Super Park
Linturinteenkatu 1
88610 VUOKATTI
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Onko haaveenasi pyöräretki, vesijettiajelu vai tarvitsetko kenties pienoisbussia seurueellesi? Nämä kaikki ja paljon muuta
saat vuokrattua kätevästi meiltä! Unohda stressi välineistä
sekä aktiviteeteista ja varaudu riemuntäyteisiin kokemuksiin.
Olemme yksi Suomen monipuolisimmista safariyrityksistä. Valikoimastamme löytyy laaja tarjonta ohjelmapalveluita jokaisena vuodenaikana.
Sup-lautojen vuokraus, vesiurheilu, wakeboarding, vesihiihto ja
kelluva saunalautta Vuokatissa!

SuperParkin aktiviteetit ovat suunniteltu liikuttamaan ja
viihdyttämään jokaista – ikään tai taitotasoon katsomatta.
Heittäydy viihteellisen liikunnan vietäväksi sekä entuudestaan
tutuissa että hieman tuntemattomammissa lajeissa.

Vuokatti – Kuopio									

Kuopio

186 km – 2 h 27 min

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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