Retkiopas
Perheellisen 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 aktiviteettirikas kaupunki, jolla on paljon
tarjottavaa lapsiperheille. Meren rannalla olevassa
kaupungissa voi nauttia vesipuiston tarjonnasta
koko perheen voimin, ja löytyypä kaupungista
myös mietittävää perheen pienimpien mielen haastamiseksi.

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
Vauhtipuisto
Hietasaarentie 9
90510 OULU
Vesipuisto Lappis
Linnansaari
90100 OULU
Tietokeskus Tietomaa
Nahkatehtaankatu 6
OULU
Oulun kiipeilykeskus
Paakakatu 7
90520 OULU
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Vauhtipuisto on lasten oma huvipuisto Oulussa, jossa viihtyvät
myös vanhemmat!

Mikä onkaan parempaa kuin lähteä pitämään hauskaa veden
päälle rakennettuun ninjaratamaiseen vesipuistoon? Pääsetkö
radan kastumatta? Uskaltaudutko hyppäämään hyppytornista? Valloitatko jokisuiston suurimman jäävuoren?
Tietomaa on tarjonnut huikeita elämyksiä kaikenikäisille jo
vuodesta 1988. Halusitpa sitten oppia tai pitää hauskaa, kuluttaa aikaa kaiken kivan äärellä tai haastaa aivojasi ja kehoasi,
on Oulun oma tiedekeskus juuri oikea paikka sinulle.
Oulun kiipeilykeskus sijaitsee Toppilassa, Alvar Aallon 1930
suunnittelemassa vanhassa voimalassa. Tiloissamme pystyt
kokeilemaan ja harrastamaan kiipeilyä monipuolisesti. Kiipeilykokeiluun et tarvitse aiempaa kokemusta, omia varusteita etkä
ajanvarausta!

Oulu – Kittilä				

Kittilä

				

370 km – 4 h 39 min

Tervetuloa Kittilään eli suoraan sanoen Leville!
Täällä pääsette ottamaan kaiken irti Levin matkailuvalmiuksista ja voitte viettää sekä vauhdikasta,
että hieman jopa kaupunkimaisempaa perhelomaa!

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
Kesäkelkkarata
Hissitie 8
99130 Kittilä

Kierros huskypuistossa
Inarintie 263
99140 Köngäs
Liikennepuisto
Gondolitie 1
99130 Kittilä
Levi Bowling
Torikuja 3, Levi
99130 Sirkka
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Hyppää kesäkelkkaan yksin tai kaverin kanssa, ja huristele Levitunturi alas niin lujaa kuin uskallat! Kesäkelkkailu on
helppoa ja turvallista, sillä pystyt itse säätämään kelkan nopeuden. Voit syöksyä alas jopa 50 km/h huippunopeudella tai
lasketella kävelyvauhtia tunturimaisemasta nauttien.
Tule tapaamaan aidot siperianhuskyt, elokuvasudet, temppuja
tekevät ketut sekä pussaavat porot.Luontoelämyksiä perheille
ja ryhmille jo 30v.
Osaatko jo liikennesäännöt? Poliisikin tarkkailee liikenteen
sujumista poliisiasemalta. Activity Parkissa sijaitsevan liikennepuiston polkuautoilla huristelevat ilmaiseksi kaikki alle 12-vuotiaat.
Levibowling keilaviihdekeskus käsittää 8 rataisen hohtokeilahallin sekä Kaatobaarin A-oikeuksin. Keilaradat ovat kisakäyttöön hyväksyttyjä ja sopivat kaikille aina aloittelijasta ammattilaiseen. Kaatobaari tarjoaa laajan ja laadukkaan valikoiman
erilaisia tuotteita niin aikuisille kuin lapsillekin.

Kittilä – Kilpisjärvi			

Kilpisjärvi

(Enontekiö)

		

			

275 km – 3 h 33 min

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

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
Kilpisjärven luontokeskus
Käsivarrentie 14145
99490 Kilpisjärvi (Enontekiö)

Mallan luonnonpuisto

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.
Mallan luonnonpuisto sijaitsee Enontekiön Kilpisjärvellä, Käsivarren Lapin kauimmaisessa kolkassa Skandien vuoriston kupeella. Mallatunturit nousevat suoraan Kilpisjärven rannasta.

Kolmen valtakunnan rajapyykki Maailman pohjoisin kolmen valtion rajapiste sijaitsee Kilpisjärvellä. Yksi suosituimmista nähtävyyksistämme houkuttaa kävijöitä ympäri maailman vierailemaan kolmessa naapurimaassa
vaivattomasti vain sekunneissa kiertämällä niiden yhteisen
rajapyykin ympäri.
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Kilpisjärvi – Tromssa					

Tromssa

		

162 km – 2 h 23 min

Tromssan ainutlaatuiset aktiviteetit ja nähtävyydet koko
perheelle! Tromssa tarjoaa perheen jokaiselle jäsenelle
mieleistä ja unohtumatonta tekemistä sekä nähtävää
muun muassa upeiden maisemien ja retkien muodossa.

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
Fjellheisen
Fjellheisen, Sollivegen 12,
9020 Tromsdalen, Norge
Pukka Travels
Kirkegata 1
9008 Tromsø
Polaria
Hjalmar johansens gate 12
9007 Tromsø
Valasretki
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Storsteinen huipulle vievä köysirata, josta avautuu mahtavat
näköalat Tromssaan ja sen ymäristöön. ylhäältä löytyy myös
kahvila ja ravintola
Matkoja, retkiä ja majoitusta tarjoava matkailutoimisto
Tromssassa.

Koko perheen elämyskeskus jossa pääsee tutustumaan
arktiseen luontoon. Täällä pääset myös katselemaan partahylkeitä omassa elementissään.
Lähde aallolle ja tutustu Norjan alkuperäiseen meren elämään veneellä tällä Tromssasta lähtevällä napavalas- ja lintusafarilla. Risteile mukavasti kohti pohjoista Skjervøylle ihaillen
upeita vuoristomaisemia ja merimaisemia.

Tromssa – Hammerfest			

Hammerfest

		

			

435 km – 7 h 49 min

Hammerfestistä löytyy mielenkiintoista historiaa pienellekin tallaajalle. Täällä pääset
tutustumaan yllätyksellisiinkin eläimiin kuten
kameleihin. Myrneisin tilalla pääsette koko
perheen voimin aarrejahtiin ja askartelemaan
käyttöesineitä puusta, luusta tai sarvesta.

Majoitus
Storvannet NAF camping
Storvannsveien 103,
9600 Hammerfest

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

Aktiviteetit
Kameleita!

Parin kilometrin vaellusretki, jonka varrella tapaatte kameliperheen!

Kokelvin merisaamelaismuseo

Merisaamelaisten museoksi muutettu asumus meren rannalla,
jossa näyttely kuvaa merisaamelaisten perinnettä.

Kokelv Sjøsamiske Museum,
Kokelvveien 25, Jáhkovuotna –
Kokelv, N-9715
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Hammerfest – Saariselkä							

Saariselkä
(Inari)

402km – 5 h 32 min

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

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

Aholammentie 185
99830 Saariselkä

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

Aurora Spa

Kauneudenhoitopalveluita niin vanhemmille kuin lapsillekin.

Porofarmi

Saariseläntie 7
99830 Saariselkä
Kiilopään tunturi
Kiilopääntie 620
99830 Saariselkä

Tankavaaran kultakylä
Tankavaarantie 31
99695 Tankavaara
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Kiilopää (546 m) on yksi Saariselän tunturialueen korkeimmista 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
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.

Saariselkä – Kuusamo							

Kuusamo

254 km – 2 h 58 min

Kuusamo toimii tällä kertaa etappina ja sieltähän löytyy koko perheelle todella adrenaliininpitoista tekemistä! Aja mönkkärillä tunturin
huipulle ja tule rinnettä alas kesäkelkkarataa
pitkin!

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
Rukan kesäkelkkarata
Rukatunturin huippu
Kuusamon suurpetokeskus
Keronrannantie 31
93700 KUUSAMO

Rukan kesäkelkkarata on vauhdikas tapa tutustua Rukaan kesällä. Nouse VillageExpress-tuolihissillä ylös tunturiin ja laske
kelkalla alas!
Kuusamon Suurpetokeskuksessa pääsee tutustumaan
suomessa eläviin suurpetoihin. Se on perustettu 1990-luvun
alkupuolella karhunpennuille, jotka olivat menettäneet emonsa
ja olisivat muuten menehtyneet luonnossa.Tarhassa on tällä
hetkellä useita karhuja ja vanhin karhu on syntynyt 1992.

Koskenlasku

Koskenlaskusta voi nautiskella Oulangan kansallispuiston
upeissa maisemissa vapaana virtaavan Kitkajoen puhtaissa
vesissä toukokuusta lokakuulle saakka. Viikko-ohjelmassamme
on tarjolla turvallisia opastettuja koskenlaskupaketteja rauhallisista perheretkistä vauhdikkaisiin extreme-laskuihin.

Mönkijäajelu

Mönkijän helppo käsiteltävyys ja vakaus sekä vaihtelevat reitit
tarjoavat mukavia elämyksiä maastossa. Useat ohjelmapalveluyrittäjät järjestävät opastettuja safareita mönkijöillä, joko
viikko-ohjelman puitteissa tai ennakkotilauksesta ryhmille.
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Kuusamo – Vuokatti							

Vuokatti
(Sotkamo)

367 km – 4 h 32 min

Vuokatti tarjoaa toimintaa perheen pienimmästä
aina vanhimmalle laajalla tarjonnallaan! Söpöt
islanninhevoset ihastuttavat koko perheen kun
taas seikkailupuiston radat täyttävät hurjapäiden
toiveet.

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
Melontaretki jäätiönlammelle
Suvikkaantie 1
88610 VUOKATTI

Lähde melontaretkelle oppaamme kanssa tai ryhmänä aidolle
tervareitille aidolla tervaveneellä!

Vuokatin seikkailupuisto

Vuokatin Seikkailupuiston yhteensä 11 rataa sijaitsevat luonnonkauniissa ympäristössä. Puiston parkkipaikalta on lyhyt
kävelymatka polkua pitkin kiertäen harjun oikealta ja Vuokatti
Sportista kävelymatkan päässä rautatiesillan yli ja oikealle.

Veikontie 4
VUOKATTI
Kainuun Vaellustalli
Riekinrannantie 6 B,
88600 SOTKAMO
Hiukan uimaranta
Tervatie 1
SOTKAMO
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Kainuun Vaellustalli tarjoaa lyhyitä maastoretkiä islanninhevosilla pienille ryhmille ympäri vuoden. Lisäksi tarjolla on kiireisimpien turismisesonkien ulkopuolella askellajitunteja FEIF1-lisensoidun ratsastuksenohjaajan opastuksessa.
Kesähelteillä kannattaa muistaa Vuokatin uimarannat. Niiden
parhaimmistoa edustaa Sotkamon keskustassa sijaitseva Hiukan hiekkaranta. Talvipakkasilla uimarit pulahtavat avantoon
esimerkiksi Vuokatin urheiluopistolla ja Vuokatinhovilla.

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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