Retkiopas
Aktiivisen liikkujan napapiirin kierros

Aktiivisen liikkujan napapiirinkierroksella löytyy huikeita aktiviteetteja niin vesillä kuin maallakin. Matkan
varrelta löytyy varmasti tekemistä seurueen hurjapäille
niin kuin rauhallisemmillekin.

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

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 – Suomussalmi				

Suomussalmi

				

114 km – 1 h 30 min

Tervetuloa Suomussalmelle, suomalaisen Sisun syntysijoille! Täällä pääsette liikkumaan Hossan luontokeskuksessa, jossa vaeltaminen onnistuu, vaikka
koko perheen voimin! Suuret kartat ulkona opastavat matkaan ja reittien varsilta löytyvät alueesta
kertovia kosketusnäyttöjä tiedonnälkäisille!

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
Hossan luontokeskus
Jatkonsalmentie 6
89920 RUHTINANSALMI

Haverinen Discgolfpark
Haverisentie 7
89600 SUOMUSSALMI

Hossan luontokeskus on oikea Samoilijan Sampo, josta saat
viimeisimmät vinkit ja neuvot retkeilyyn ja kalastukseen. Luontokeskuksesta voit hankkia alueen kartat ja tarvittavat kalastusluvat, vuokraat veneen tai kanootin tai nautit kahvilan
tarjoiluista.
Pururadan maastossa ja osin sitä myötäilevä metsärata, jolta
löytyy 18 väylää monipuolisesti joka lähtöön.

Vesiretkeily

Suomussalmen Hossa on maamme hienoimpia vesiretkeilyalueita. Se soveltuu hyvin niin aloittelijalle kuin kokeneelle
kulkijallekin.

Välinevuokraus

Erinoimainen tietokanta välineiden vuokraamista varten.

Jalonkaarre 5
89600 SUOMUSSALMI
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Suomussalmi – Kuusamo				

Kuusamo

		

		

141 km – 1 h 40 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 – Rovaniemi					

Rovaniemi

		

192 km – 2 h 30 min

Rovaniemi tarjoaa uskomattoman kauniita
maisemia ja mahdollisuuden tutustua lapin
eläimiin kuten poroihin. Ihastele Rovaniemen
luontoa vaellellen tai varaa jokiveneristeily ja
tutustu Rovaniemeen vesiltä käsin.

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
Angry birds- leikkipuisto
Valtakatu 4
96100 ROVANIEMI

Kaikenikäiset lapset sekä lapsenmieliset voivat liittyä mukaan
Angry Birds hahmojen inspiroimaan hauskanpitoon. Leikkipuisto pitää sisällään mm. köysiradan, liukumäkiä, keinuja ja
kiipeilytelineitä, jokainen näistä erittäin suositun Angry Birds
tyylin mukaan.

Jokiveneristeily

Koe menneen ajan tuulahdus jokivarren maisemissa. Veneretkellämme pääset kulkemaan kuten tukkimiehet aikanaan
uitossa ja kuulemaan mielenkiintoisia tukkilaistarinoita ja
uittohistoriaa.

Retkelle huskien kanssa

Koiratilalla innokkaat retkikumppanisi odottavat sinua malttamattomina. Sinulle esitellään mukaan lähtevien koirien nimet
ja kuulet, millaista arki koiratilalla on. Reitti on helppo ja
kulkee lähimaastossa.

Koskikatu 1
ROVANIEMI
Arctic Joy
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Luontoretkiä oppaan kanssa sekä Sup-lautojen ja lumikenkien
vuokaus

Rovaniemi – Ranua				

Ranua

		

			

82 km – 1 h

Vain pienen matkan päästä Rovaniemestä
sijaitsevalta Ranualta löytyy monenlaista.
Jalkojaan pääsee vetristämään vaellusreissulla
auttikönkäälle tai simojoella kalastellen. Ranualta löytyy myös maan parhaat lakkamaat,
joita ei kannata ohittaa

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
Vaellusreitit Ranualla

Luonnonkaunis Ranua kutsuu kaikkia luonnossa liikkujia. Retkeilyreiteistä löytyy jokaiselle sopiva reitti, ja pääset näin viettämään upean päivän kauniissa maisemissa. Ainutlaatuinen
suoluonto, suuri Simojärvi ja Ranuan taajaman rikas lähiluonto tarjoavat retkeilykokemuksia läpi vuoden.

Arctic guesthouse & igloos

Nauti Lapin kesästä ohjattujen ja itsenäisten aktiviteettien
parissa. Tarjoamme vieraillemme mahdollisuuden aktiiviseen
kesäloman viettoon keskellä Lapin kauneinta luontoa.

Pappilantie 1
97700 RANUA
Kalastus ranualla

Simojoki sopii erinomaisesti perhokalastukseen rannalta. Varmimpia saaliskaloja Simojoella ovat harjus ja hauki, alaosalla
saaliiksi voi saada merestä nousseen lohen.

Ranuan eläinpuisto

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.

Rovaniementie 29
97700 RANUA
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Ranua – Oulu										160km – 2 h

Oulu

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 – 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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