
Retkiopas

Pohjoisentaival on matkasuunnitelma, jonka varrella 
pääsee tekemään, kokemaan ja näkemään kaikenlais-
ta. Pohjoisentaival on tapa päästä nauttimaan Norjan 

jylhistä vuoristoista ja maisemista, jotka lumoavat 
uskomattomalla kauneudellaan.

INFO

Nähtävyyksien pohjoisentaival

Reitin pituus: 2735 km
Ajo-aika: 37 h

Matkan kesto noin 14 vrk

Google Maps -reitti

https://goo.gl/maps/owqN49xPXR74MRrN7


Majoitus

Aktiviteetit

Kuopio – Oulu          286 km – 3 h 34 min

2

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

Leiritie 10 
90510 OULU

Nallikari Caravan

Oulu on turvallinen kaupunki, jossa viehättävät 
kesäyön aurinko, Toripoliisi-patsas, rento elä-
mänasenne sekä sekoitus kaupunki- ja luontoym-
päristöä. Ouluun on hyvät liikenneyhteydet niin 
Suomesta kuin muualtakin Euroopasta, mikä tekee 
tästä pohjoisen kaupungista erittäin hyvän matka-
kohteen.

Oulu

Hupisaaret koostuu kymmenistä pienistä Oulujoen suiston saa-
rista ja puistoista. Ainolanpuiston alueella oli muotopuutarha 
jo vuonna 1826. Hupisaaret yksinkertaisesti hurmaavat puistos-
sa kävijän.

Helmenhohtoisten hiekkarantojen ja näyttävien auringonlas-
kujen Nallikaria kutsutaan Pohjolan Rivieraksi. Laadukkaat 
majoituspalvelut ja monipuoliset virkistäytymismahdollisuudet 
löytyvät kaikki Hietasaaresta, vajaan neljän kilometrin päässä 
Oulun keskustasta.

Hupisaarten kaupunginpuisto

Nallikari

Yleisölle avoin puutarha, jonka maamerkkinä toimivat Pyrami-
din muotoiset kasvihuoneet, joista löytyy 1200 erilaista eksoot-
tista kasvilajia

Kasvitieteellinen puutarha

Hupisaartenpolku
OULU

Nallikari
OULU

Pikisaari
90100 Oulu

Linnainmaa
90570 OULU

Idyllinen puukaupunki, vanha teollisuusmiljöö ja uniikki taitei-
lijayhteisö odottavat kulkijaa, joka ylittää joen kävelysiltaa 
pitkin Torinrannan kohdalla.

Pikisaari

https://nallikari.fi/majoitus/leirintae-caravan/matkailuajoneuvoalue/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/puistot-ja-viheralueet
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://visitoulu.fi/tuote/nallikari-4/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://visitoulu.fi/tuote/pikisaaren-puukaupunginosa/
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Majoitus

Aktiviteetit

Puistossa on merkkejä yli 2 miljardia vuotta sitten tapahtu-
neista tulivuorenpurkauksista ja puisto sijaitsee 40km Leviltä. 
Puistosta löytyy 1,5km opastettua reittiä. Reitin varrella voi 
ihastella muinaisia laavavirtojen jäänteitä

Muinainen uhripaikka, joka on 10 metriä korkea kivipatsas. 
Uhripaikalle on viety esimerkiksi poronsarvia ja paikallisten 
vesistöjen kalojen päitä uhrilahjaksi

Luonnonkauniita kalliomuodostelmia, joka on matalankyn-
nyksen nähtävyyskohde, minne pääsee lumettomaan aikaan 
helposti autolla

Korkein huippu sijaitsee Pallalakissa, joka on noin 565 metriä. 
Tunturi sijaitsee läntisessä Kittilässä. Tunturille pääsee Toto-
vaaran pysäköintialueelta polkua pitkin

Korkein huippu 498 metriä. Se sijaitsee Levitunturin matkailu-
keskuksen länsipuolella. Reitille pääset Hotelli K5:n tuntumas-
ta, josta kulkee opastettu polku infokyltteineen

Ruoppaköngäs
Muoniontie 2177
99135 Kittilä

Aakenustunturi
Totovaarantie 165, 99100 
Kittilä

Kätkätunturi
Kätkänrannantie 2, 99130 
Levi

Taatsin Seita
Taatsintie
99195 Kittilä

Linkupalon Tulivuoripuisto

Aakenuksentie 2831
99100 Kittilä

Nauti omasta rauhasta, Levin keskustassa. 

Levilehto on huoneistoja ja asuntovaunupaikkoja vuokraava 
perheyritys. Meiltä voit valita majoitusta joka lähtöön: edulli-
sia parimökkejä, erikokoisia rivitalohuoneistoja ja majoitusta 
isoillekin seurueille. Yhteistä kaikille on monipuolinen varustelu 
ja viihtyisä, kodikas sisustus.

Levintie 1625
99130 Levi

Levilehto

Saavutte juuri Kittilään! Täältä löytyy paljon 
historiallisia alueita mitä voi tutkia ja ihastella. 
Tuntureille liikkuminen on myös helppoa ja ne ovat 
opastettuja!

Kittilä

Oulu – Kittilä                     370 km – 4 h 39 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/luonto-ja-ulkoilureitit
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/luonto-ja-ulkoilureitit
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/luonto-ja-ulkoilureitit
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/luonto-ja-ulkoilureitit
https://kittila.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/luonto-ja-ulkoilureitit
https://levilehto.fi/karavaanarit/
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Majoitus

Aktiviteetit

Halti on Suomen tunnetuimpia ja suosituimpia vaelluskohtei-
ta. Sijaitseehan Haltilla Suomen korkein kohta – 1324 metriä 
merenpinnan yläpuolella.

Mallan luonnonpuisto sijaitsee Enontekiön Kilpisjärvellä, Käsi-
varren Lapin kauimmaisessa kolkassa Skandien vuoriston ku-
peella. Mallatunturit nousevat suoraan Kilpisjärven rannasta.

Maailman pohjoisin kolmen valtion rajapiste sijaitsee Kilpisjär-
vellä. Yksi suosituimmista nähtävyyksistämme houkuttaa kävi-
jöitä ympäri maailman vierailemaan kolmessa naapurimaassa 
vaivattomasti vain sekunneissa kiertämällä niiden yhteisen 
rajapyykin ympäri.

Mallan luonnonpuisto

Kolmen valtakunnan rajapyykki

Muinoin Saanan hengille pidettiin palvontamenoja riistaonnen 
turvaamiseksi. Pyhät tunturit vetävät ihmisen hiljaiseksi nyky-
äänkin.

Saana

Halti

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

Käsivarrentie 14188
99490 Kilpisjärvi

Tundrea

Kilpisjärven pohjoiset maisemat ovat omiaan 
lumoamaan paikalle saapuvat matkailijat 
kerta toisensa jälkeen. Monet paikalliset näh-
tävyydet sijaitsevatkin luonnon keskellä, kuten 
mahtava Saana-tunturi.

Enontekiö

Kittilä – Kilpisjärvi            275 km – 3 h 33 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/malla
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kilpisjarvenretkeilykeskus.fi/nae/kolmen-valtakunnan-rajapyykki.html
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://enontekiolapland.com/saana/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://vaell.us/halti/
https://tundrea.com/camping
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Majoitus

Aktiviteetit

Maailman pohjoisin kasvitieteellinen puutarha, jossa on esillä 
kukkia vuoristoalueilta ympäri maailman. Ilmainen pääsy.

Lähde aallolle ja tutustu Norjan alkuperäiseen meren elä-
mään veneellä tällä Tromssasta lähtevällä napavalas- ja lintu-
safarilla. Risteile mukavasti kohti pohjoista Skjervøylle ihaillen 
upeita vuoristomaisemia ja merimaisemia. 

Artctic- Alpine botanical 
garden

Stakkevollvegen 200
9019 Tromsø

Valasretki

Arktisen alueen museo, josta löytyy ihmeteltävää niin lapsille 
kuin aikuisillekin.

Koko perheen elämyskeskus jossa pääsee tutustumaan
arktiseen luontoon. Täällä pääset myös katselemaan parta-
hylkeitä omassa elementissään.

Lars Thørings veg 10
9006 Tromsø

Hjalmar johansens gate 12
9007 Tromsø

Fjellheisen, Sollivegen 12, 
9020 Tromsdalen, Norge

Arktinen museo

Polaria

Storsteinen huipulle vievä köysirata, josta avautuu mahtavat 
näköalat Tromssaan ja sen ymäristöön. ylhäältä löytyy myös 
kahvila ja ravintola

Fjellheisen

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

Arthur Arntzens veg 10 
9020 Tromsdalen 
Norway

Tromso lodge and camping

Tromssa on kaupunki, jossa kaikkien tulisi käydä ainakin 
kerran! Näin voidaan sanoa yhdestä Norjan suosituim-
masta matkakohteesta ja sen tarjoamista nähtävyyksis-
tä. Muun muassa sieltä löytyvä Fjellheisen- vaijerihissi 
avartaa sanoin kuvaamattomat näkymät matkaajalle. 
Myös Tromssan arktinen museo, puutarha ja keskus 
tarjoavat nähtävää jokaiselle.

Tromssa

Kilpisjärvi – Tromssa               162 km – 2 h 23 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://en.uit.no/tmu/botanisk
https://en.uit.no/tmu/botanisk
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.getyourguide.fi/tromssa-l32375/groenlanninvalas-ja-merilintu-safari-veneellae-tromssasta-t102242/?visitor-id=CL3PCGC1PAL6ZGFU85D3Y03LZR30HSGA&locale_autoredirect_optout=true
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://en.uit.no/tmu
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://polaria.no/en/
https://fjellheisen.no/en/
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Majoitus

Vaellusreitin päässä sijaitseva tupa, josta avautuu mahtavat 
maisemat.

Daytrip Cabin

Näyttely kertoo toisen maailmansodan tapahtumista ja sen 
jälkeisestä uudelleenrakentamisen vaiheesta.

Hamnegata 3
Hammerfest

Varfjellveien 100, Hammerfest 
9602 Norway

Havnegata 3, Hammerfest
N-9615 Hammerfest, Norway

Sodanjälkeisen uudelleenrak-
entamisen museo

Jääkarhuklubin näyttely esittelee Hammerfestin historiaa 
kalastuksen ja metsästyksen parissa arktisissa olosuhteissa. Se 
kertoo myös naparetkistä, joita on tehty Hammerfestista käsin.

The polar bear society

Aktiviteetit

Storvannet -järven rannassa sijaitseva leirintalue. 
Ympäristössä on runstaasti vaelluspolkuja.Storvannsveien 103, 

9600 Hammerfest 

Storvannet NAF camping

Hammerfest on Pohjois-norjassa sijaitseva 
nähtävyyksien kaupunki. Hammerfest on 
nähtävyys jo kaupunkina itsessään ja tämän 
lisäksi sieltä löytyy vielä historiallisia museoita 
niin ihmisistä, kuin eläimistäkin.

Hammerfest

Tromssa – Hammerfest                435 km – 7 h 49 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.visitnorway.com/listings/hiking-path-to-mount-tyven-in-hammerfest/130839/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://booking.visithammerfest.no/en/to-do/754653/the%20museum%20of%20post-war%20reconstruction/showdetails
https://booking.visithammerfest.no/en/to-do/754653/the%20museum%20of%20post-war%20reconstruction/showdetails
https://www.isbjornklubben.no/?lang=fi
https://www.nafcamp.no/en/campingplasser/3281-storvannet-naf-camping
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Majoitus

Aktiviteetit

Saariselän tunturikappelin on suunnitellut rakennussuunnit-
telija Erkki Jokiniemi ja se vihittiin tarkoitukseensa 16.11.1996 
ekumeenisin menoin. 

Kiilopää (546 m) on yksi Saariselän tunturialueen korkeimmis-
ta tuntureista ja se sijaitsee Urho Kekkosen kansallispuistossa. 
Kiilopään erottaa helposti muista tuntureista sen kiilamaisesta 
muodosta ja siitä että sen laelle on kasattu kauas erottuva 
kivikeko. Kiilopään huipulle vie merkitty reitti Suomen Latu 
Kiilopään parkkipaikalta. Reitti on 2 km/suunta

Saariselän Tunturikappeli

Kiilopään tunturi

Näe revontulia ammattilaisten johdolla saariselän jylhissä 
maisemissa.

Revontulien metsästys

Saariseläntie 18 
99830  Saariselkä

Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä

Aholammentie 185
99830 Saariselkä

Tilallamme sinulla on mahdollisuus kokea Lapin luonto po-
rosafarin muodossa, heitellä suopunkia, kahvistella ja syödä 
paikallisia perinneruokia. Saat myös kiinnostavaa tietoutta 
poronhoidosta kymmenien vuosien tuomalla kokemuksella.

Porofarmi

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

Ivalontie 11776
99830 Saariselkä

KaksCaravan

Saariselkä on kaupunki, josta löytyy nähtävää 
kauniin luonnon merkeissä. Täällä pääset ihastele-
maan revontulia ja pienen ajomatkan päässä pää-
set tutustumaan kullanhuuhdonnan maailmaan. 
Tunturimaisemat takaavat upeat nähtävyydet.

Hammerfest – Saariselkä         402km – 5 h 32 min

Saariselkä
(Inari)

Lapissa on kaivettu kultaa jo 150 vuotta ja jatkamme Tanka-
vaaran Kultakylässä tätä ainutlaatuista kulttuuria joka kesä 
opettamalla vieraillemme kullanhuuhdontaa, joskus onnis-
tumme jopa tartuttamaan kultakuumeen! Vieraamme saavat 
omakseen kaiken huuhtomansa kullan ja korukivet.

Tankavaaran kultakylä
Tankavaarantie 31
99695 Tankavaara

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.inarinseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/pyhan-paavalin-kappeli
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.arctictimetravels.com/all-aurora-hunting-tours-saariselka-finland
https://www.porofarmi.com/
https://www.kakscaravan.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.tankavaara.fi/kullanhuuhdonta/
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Majoitus

Saariselkä – Kuusamo                 254 km – 2 h 58 min

Aktiviteetit

Salpalinjan linnoitusreitillä esitetään 1920-luvulla toimineen 
tukinsiirtolaitoksen vaiheita ja laitteita (toiminnassa vv. 1923-
1929) sekä sotavuosien 1941-1944 varustelutöiden muistoja.

Julma-Ölkky on suurin kolmesta Suomessa olevasta maan 
halkeamaan syntyneestä kanjonijärvestä. Julman Ölkyn synty 
ajoittuu yli 2 miljardia vuotta sitten tapahtuneeseen maapal-
lon pinnan muodostumiseen.t

Kvartsivaara, jonka korkeus on 481 metriä. Vaaralle kulkee 
luontoreitti. Sieltä pystyy ihastelemaan näkymää rajan yli 
Venäjän puolelle

Myllykoski on Kuusamossa, Kitkajoen varrella sijaitseva voi-
makkaasti virtaava koski jossa on mylly. Karhunkierros-vael-
lusreitti ylittää kosken riippusiltaa pitkin. Lähimmälle tielle 
Myllykoskelta on noin alle puoli kilometriä ja sinne menee 
hyväkuntoinen leveä polku.

Julma-Ölkky

Kuntivaara

Myllykoski

Vanhastaan metsäpalojenkin tähyilypaikkana toimineelta Val-
tavaaralta avautuvat näkymät yltävät kymmeniä kilometrejä 
yli Kuusamon ja idässä Venäjän puolellekin. Kuusikkovaarojen, 
rakkarinteiden ja pienten vesistöjen kirjo on upea.

Valtavaara

Salpalinja
Kuusamon keskustasta noin 6 
km Kajaanintietä (5) etelään, 
josta vasemmalle Lämsän-
kyläntietä noin 6 km

Julma-Ölkyntie 86, 93700 
Kuusamo

Myllykoskentie 29
93850 Kuusamo

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

Myllylahdentie 4
93830 RUKATUNTURI

Iisakki village

Kuusamo on reitin ulkoilmanähtävyyksiä jah-
taavan unelma! Henkeäsalpaavat kanjonijär-
vet ja kvartsivaarat sekä unohtamatta pientä 
palaa historiaa Salpalinjan puolustuslinjan 
muodossa!

Kuusamo

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.julmaolkky.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://retkipaikka.fi/koillismaan-eramaan-keskella-kuntivaara-kuusamo/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntapaikat-ja-tilat/ulkoilualueet-ja-reitit/kirkonkylan-myllykoski-ulkoilureitti/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/valtavaara/kesaretkeily
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.rukasafaris.fi/en/accommodation/4-iisakki-village?type=atom&order=category&dir=asc
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Kuusamo – Vuokatti                 367 km – 4 h 32 min

Sotkamon kirkonkylän historiallinen pienoismalli vuodelta 1939 
valmistui vuonna 1997. Malli koottiin kansalaisopiston opinto-
piirissä kolmen lukuvuoden aikana. Malli kuvaa kirkonkylän 
aluetta Hirvenniemen kärjestä Kirkkosalmen siltaan ja sen 
mittakaava on 1:300. 

Sotkamon saloseudun sydämessä sijaitsevan Hiidenportin 
alkuvoimainen rotkomaisema on vaikuttava näky. Kansallis-
puisto tarjoaa kohteita ja tarinoita myös kulttuurihistoriasta 
kiinnostuneelle. Jylhälle kalliorotkolle johtavan polun varrella 
voit kokea salaperäisen kuusikon, kauniisti karun kukkaniityn 
ja kaskiahon tunnelman.

Vuokatinvaaran päältä löydät kaksi näköalapaikkaa, joista 
avautuu alueemme sydämet Sotkamo ja Vuokatti. Ensimmäi-
sen näköalapaikan löydät Vaarantien päätepisteessä heti 
p-paikoituksen vierestä. 

Museon yli 1200 kappaleen esinekokoelma kertoo Sotkamon 
paikallishistoriasta kivikauden esinelöydöistä aina 1900-luvun 
lopulle.

Vuokatin näköalatasanne

Vuokatintie 40
 88610 VUOKATTI

Historiallinen pienoismalli

Kainuuntie 18
88600 SOTKAMO
K-marketin yläkerta

Hiidenportin kansallispuisto

Hiidenportintie 86
SOTKAMO

Sopalantie 1
88600 SOTKAMO

Makasiinimuseo

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

Kattivankkuri
Veikontie 3
VUOKATTI

Vuokatista löytyy niin historiallista kuin luonnonlä-
heistä nähtävää.  Kauniita maisemia voit ihastella 
hiidenportissa ja vuokatin näköalatasanteella. 
Historian havinaa tarjoaa Sotkamon historiallinen 
pienoismalli ja Aatos.

Sotkamo

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.sotkamo.fi/vapaa-aika/kulttuuritoimi/nahtavyydet/sotkamon-kirkonkylan-historiallinen-pienoismalli-vuodelta-1939/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/hiidenportti
https://sotkamoseura.fi/makasiinimuseo
https://www.kattivankkuri.fi/
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Vuokatti – Kuopio          186 km – 2 h 27 min

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

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

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

Tarina Golf

Muikkuravintola Sampo

Hanna Partanen

Bellanranta tarjoaa laajasti elämyksiä ja aktiviteetteja 
kaikenikäisilleSiikaranta 9

70620 KUOPIO

Kauppakatu 13
70100 KUOPIO

Kasarmikatu 15
70110 KUOPIO

Tarinagolfintie 19
71800 SIILINJÄRVI

Puijontie 135
70300 KUOPIO

Bellanranta

Tervetuloa onnellisuuden huipulle! Puijolla koet luontoa kun-
nioittavat paikalliset ohjelmapalvelut ja korkeatasoiset, lähi-
ruokaa tarjoilevat ravintolat.

Puijon torni

Nähtävyydet ja aktiviteetit

Viiden tähden leirintäalue, jossa kesällä 266 sähköistettyä 
ja asfaltoitua caravanpaikkaa, joista 102 on varustettu myös 
vesiliitännällä. Talvella käytössä 27 sähköistettyä caravanpaik-
kaa

Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä kara-
vaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla paikal-
la Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon ympärillä.

Rauhankatu 3 
70700 KUOPIO

Rauhalahti Camping

Jänneniementie 264 
70940 JÄNNEVIRTA

Alatalo Camping

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

Kuopio

Majoitus

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kuopiotahko.fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/golf/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.muikkuravintolasampo.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.bellanranta.com/
https://www.puijopeak.fi/
http://www.visitrauhalahti.fi/fi/majoitus/leirinta/?gclid=Cj0KCQjwuMuRBhCJARIsAHXdnqOY9l9jV_hU3vYxVzE443i6UVSN8A7w0rVxE-uZhhommmqp9R3ggPoaAmuyEALw_wcB
https://www.sfc-kuopionseutu.net/

