
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

Rentoutujan 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

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 filoso-
fiaamme sen takana!

Koivurannan saunalautta

Puistola

Ravintola, jonka hampurilaiset ovat kuuluisia halki Suomen.Kauppuri5

Kasarmintie 
90230, OULU

Pakkahuoneenkatu 15
90100 Oulu

Torikatu 56, 90100 Oulu

Kauppurienkatu 5
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.

Oulu Floats

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

Oulu

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://koivurannansaunalautta.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://ravintolapuistola.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.kauppuri5.fi/
https://www.floats.fi/oulu
https://nallikari.fi/majoitus/leirintae-caravan/matkailuajoneuvoalue/
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Majoitus

Aktiviteetit

Tunnelmaa keskellä pohjoista tunturia Levi Hotel & Span kyl-
pylän puitteissa

Met tarjoamma poroa monessa eri muovossa ja porot on 
meän omasta tokasta. Meillä tarjothan taatusti tuoretta poroa 
ja aitoa lähiruokaa. Meän poroherkut valmistethan vanhan 
perinthen mukhan – on sinne sekhan kyllä löytyny tuliaisia 
maailmaltaki

Kahvilan nimi Káfet tulee Saamenkielestä, jossa se tarkoittaa 
kahvia. Makeiden kahvileipien lisäksi kahvilamme tarjoaa 
erilaisia pieniä suolaisia ruokia kuten piirakoita, toasteja ja 
täytettyjä sämpylöitä sekä salaatteja.

Levin yöelämän sydän. 1700 hengen liveclubi, jossa esiintyvät 
ykkösartistit. Suurella tanssilattialla biletät parhaiden dj:den 
tahdittamana.Yläkerran karaokebaarissa kajautat illan tarttu-
vimmat biisit ilmoille 

Perinteinen, hirsinen rantasauna Ounasjoen rantatörmällä. 
Saunan lauteille mahtuu jopa 15 saunojaa kerralla ja suuri 
puukiuas antaa lempeät löylyt. Ounasjoessa voi pulahtaa va-
paan veden aikaan uimaan tai avantoon talvisin.

Kafet
Keskuskuja 5
99130 LEVI

Hullu Poro Areena
Hissitie 12
99130 Levi

Tonttulan saunavuoro
Palosaarentie 30
99140 Köngäs
Tonttulan kahvila

NiliPoro

Inarintie 263
99140 Köngäs

Levi hotel spa

Levintie 1590
99130 Levi

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

Saavuitte juuri Leville viettämään rentoutujan 
unelmapäivää! Voitte aloittaa ruokailemalla 
perinteistä lappilaista ruokaa NiliPorossa ja siitä 
siirtyä seuraamaan livekeikkaa Hulluun Poroon, 
unohtamatta seuraavan päivän hemmotteluhetkeä 
kylpylässä!

Kittilä

Oulu – Kittilä                     370 km – 4 h 39 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://en.kafet.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.hulluporo.fi/ravintolat/hullu-poro-areena/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://elvesvillage.fi/elamykset/saunapalvelut/tonttulan-rantasauna-ja-avanto/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.niliporo.fi/
https://levilehto.fi/karavaanarit/
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Majoitus

Aktiviteetit

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

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

Kilpisjärven luontokeskus

Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi (Enontekiö)

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.

Kilpisjärvi
(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://www.luontoon.fi/kilpisjarvenluontokeskus/tekemistajanakemista
https://tundrea.com/camping
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Majoitus

Aktiviteetit

Monipuolinen kylpylä tromssassa, josta löytyy mm. suomalai-
nen sauna sekä ulkoilma-allas!

Kierros jonka varrella pääset katselemaan Tromssan nähtä-
vyyksia oppaan johdolla paikallisia oluita ja tapaksia maistel-
len.

Tromsobadet

Dramsveien 190
9010 Tromsø

Tromso beer safari

Samuel Arnesens gate 5, 
9008 Tromsø Norge

Risteily ylellisellä katamaraanilla keskiyön auringossa.

Fjellheisen, Sollivegen 12, 
9020 Tromsdalen, Norge

Midnight sun cruise

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

Tromssassa pääsee rentoutumaan arktisten olojen mal-
liin! Aloita reissusi käymällä Tromsobadetin kylpylässä, 
jonka jälkeen nauti mahtavista paikallisista ruoista ja 
oluista. Tromssan reissun kruunaa Midnight Sun Cruise 
ylellisessä katamaraanissa, jossa voit rentoutua kaunii-
den masemien ymäröidessä sinut.

Tromssa

Kilpisjärvi – Tromssa               162 km – 2 h 23 min

Kirkegata 1
9008 Tromsø

Korkealuokkainen ravintola, joka tarjoaa paikallista ruokaa 
satokauden mukaan.

Smak

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.tromsobadet.no/en/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.budgettours.no/beersafari/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.getyourguide.com/tromssa-l32375/tromssa-midnight-sun-cruise-ylellisessae-katamaraanissa-t254552/?visitor-id=CL3PCGC1PAL6ZGFU85D3Y03LZR30HSGA&locale_autoredirect_optout=true
https://fjellheisen.no/en/
https://www.restaurant-smak.no/english.php


6

Majoitus

Erilaisia vohveliannoksia sekä herkullisia crepejä.

Hammerfestin oluttaivas. Nauti uusista oluista, viineistä tai 
drinkeistä katsellen kaunista näköalaa.

Strandgata 27
9600 Hammerfest 

Strandgata 24
9600 Hammerfest, Norway

Strandgata 16, 
Hammerfest
Finnmark, Norway

Sweet fantasy

Jernteppet

Laadukasta norjalaista ruokaa tarjoava ravintola hyvällä 
viinivalikoimalla. 

Brygga Mathus

Aktiviteetit

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

9600 Hammerfest 

Storvannet NAF camping

Hammerfestissä voit rentoutua kauniissa mai-
semissa ihan vaan kävelemällä ympäristössä. 
Makumaailmaa laajentaa kierros paikallisessa 
ravintolassa, jälkiruokaravintolassa ja cocktail-
baarissa

Hammerfest

Tromssa – Hammerfest                435 km – 7 h 49 min

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://sweetfantasy.no/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://restaurantguru.com/Brygga-Mathus-Hammerfest
https://www.nafcamp.no/en/campingplasser/3281-storvannet-naf-camping
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Majoitus

Aktiviteetit

Kauneudenhoitopalveluita niin vanhemmille kuin lapsillekin.

Varaa tarpeidesi mukaan räätälöity joogatunti joko itsellesi 
tai puolison tai ystävän kanssa jaettavaksi! Tunteihin sisältyy 
kaikki tarvittavat välineet, ammattitaitoinen opetus, lämmintä 
yrttijuomaa ja vettä.

Aurora Spa

Arctic sky joogatunnit

Saariseläntie 7
99830 Saariselkä

Ruijankeino 2, 99830 
Saariselkä

Saariseläntie 7
99830 Saariselkä

Täällä pääset nauttimaan euroopan pohjoisimmassa kylpyläs-
sä saunoista, vesihieronnoista tai vaikka vesiliukumäestä!

Holiday club saariselkä

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

Kukapa ei haluaisi rentoutua arktisella alueella! 
Saariselkä tarjoaa tähän oivat mahdollisuudet niin 
kylpyläpalveluiden tai joogan parissa. Myös mah-
tavat ravintolat tarjoavat paikallisista raaka-ai-
neista tuotettuja paikallisia ruokia!

Hammerfest – Saariselkä         402km – 5 h 32 min

Saariselkä
(Inari)

Laanilan Kievari haluaa tarjota vierailleen elämyksiä. Meillä 
kyse ei ole vain vatsan täyttämisestä vaan kaikkien palasten 
loksahtamisesta kohdalleen. Tärkeässä roolissa on tarkasti 
mietitty ruokatuote puhtaista ja lähellä tuotetuista raaka-ai-
neista. 

Ravintola on tunnettu maistuvasta ruuasta ja lämminhenkises-
tä asiakaspalvelustaan. Pirtti on Saariselän suosituimpia ruo-
kapaikkoja kautta aikojen. Rento meininki ja makoisaa ruokaa, 

Laanilan kievari

Ravintola Pirkon pirtti

Sateenkaarenpääntie 9,
Saariselkä

Honkapolku 2,
FI-99830 Saariselkä

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.auroraspa.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://arcticskylapland.com/jooga
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saariselka/kylpyla/
https://www.kakscaravan.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.laanilankievari.fi/
https://www.pirkonpirtti.fi/
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Majoitus

Saariselkä – Kuusamo                 254 km – 2 h 58 min

Aktiviteetit

Rukan rinteiden läheisyydessä sijaitsee omassa rauhassa aivan 
omanlaisensa maatila, jossa sinua odottavat niin perinteiset 
maatilan eläimet kuin monet vähemmän tyypilliset kotieläi-
metkin. Tule nauttimaan mielenrauhasta seuratessasi maatilan 
eläinten puuhia!

Hot Stone Lapinkivihieronnassa yhdistyy ainutlaatuisella ta-
valla kivien lämmön, luonnon energian, hieronnan ja hoitoöljy-
jen 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 aut-
tavat uppoutumaan luontoon.

Holiday Club Kuusamon Tropiikin kylpylä on avoinna joka päi-
vä – mikäpä sen mukavampaa kuin rentoutua ulkoilun jälkeen 
lämpimissä altaissa. Vehreällä allasosastolla on monenlaisia 
trooppisia kasveja ja luonnonkiviä, jotka luovat trooppista 
tunnelmaa keskellä erämaata.

Lapinkivihieronta

MunPolku

Kuusamon Tropiikki

Ravintola on valittu Suomen parhaaksi riistaravintolaksi ja 
se tunnetaan suussa sulavista riistaherkuista ja friteeratuista 
muikuistaan ympäri maailmaa. Tarjolla päivittäin muun muas-
sa poroa, hirveä ja karhua - muikkuja unohtamatta.

Riipisen Riistaravintola

Erä-susi huskies - 
Kotieläinpiha
Rukajärventie 30
93830 RUKATUNTURI

Rukatunturintie  9  
93830 RUKATUNTURI

050 5606 633
opas@munpolku.fi.

Kylpyläntie 5
93600 KUUSAMO

Rukatunturintie 6
93830 RUKATUNTURI

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

Kuusamossa voit tuntea perinteiden ja luon-
non läheisyyden. Rentoudu lapinkivihieron-
nassa, päästä mieli lentoon metsässä ja anna 
aistien nauttia aidosta villiruoasta.

Kuusamo

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.rukabeautywellness.com/hot-stone-lapinkivihieronta/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.munpolku.com/hiljainen
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/kuusamon-tropiikki/kylpyla/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.riistaravintola.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.erasusi.com/kotielainpiha/
https://www.erasusi.com/kotielainpiha/
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

Aktiviteetit

Herkullinen ruoka on tärkeä osa ikimuistoista tilaisuutta. Laa-
dukkaista 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. Lisäk-
si hoitovalikoimasta löytyy Gua Sha -hoitoja, energiahoitoja, 
äänimaljarentoutusta, koko kehon vyöhyketeterapiaa ja lymfa-
hoitoja. 

Sotkamon Hiukka on upean uimarannan lisäksi luonnonnähtä-
vyys hiekkaharjuineen. Hiukka kuuluu osana laajaan Kainuun 
harjualueeseen, joka ulottuu Rokualle saakka. Hiukan uima-
ranta sopii hyvin koko perheen uimapaikaksi.

Katinkullan trooppisessa kylpylässä veden ja ilman lämpötila 
on aina +32 ºC ja hauskaa kylpyläpuuhaa löytyy kaiken ikäi-
sille. Hoida lihaksiasi hieronnassa päivän ulkoilun jälkeen tai 
nauti vartalo- ja kasvohoidoista. 

Hiukan uimaranta

Tervatie 3
SOTKAMO

Ravintola Ainoa

Ilkanmäentie 2
VUOKATTI

Laavu Bar

Varsitie 1
88610 VUOKATTI

Euforia Wellness

Huvilatie 2 a 
VUOKATTI

Katinkullantie 15
88610 VUOKATTI

Holiday Club Katinkulta

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

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

Vuokatti
(Sotkamo)

https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://vuokatti.fi/tekemista/hiukan-uimaranta/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://ravintolaainoa.fi/catering/?c=ravintola-vuokatti-ala-carte
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
http://www.laavulle.fi/
https://www.luontoon.fi/tiilikkajarvi
https://www.euforiawellness.fi/
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta/kylpyla/
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/

