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Rokua Geoparkin etusivulle

Rokua on ehdolla Vuoden Retkipaikaksi 2021! Anna äänesi osoitteessa
https://bit.ly/vuodenretkipaikkaaanestys

Viihdy Rokuan monipuolisten palveluiden äärellä!
Rokua on loistava kohde rentoon ulkoiluun ja luonnon rauhasta nauttimiseen. Reiteillä ei ole tungosta, sillä
monipuoliset reitistöt jakautuvat Rokuanvaaralla laajalle alueelle. Vaikka hiljaisuus ja erämaisuus ovatkin
Rokualla vahvasti läsnä, alueelta löytyy kompaktisti palveluja ja tekemistä, joiden parissa viihtyy
useammankin päivän!

Majoitusvaihtoehtoja on täyden palvelun hotellista kotoisiin mökkeihin.

Rokua Health & Spa Hotel sijaitsee suppalampi
Ahveroisen rannalla, ja se on yksi kesä- ja
talvireittien lähtöpisteistä. Hotellissa on muun
muassa hyvin varustellut huoneet, maukasta
lähiruokaa tarjoava Ravintola Rousku, kylpylä, spaosasto, iso leikkihuone sekä kokoustiloja. Hotellilla
järjestetään myös hyvinvointi- ja musiikki
tapahtumia. www.rokua.com

Kuva: Rokua Health & Spa Hotel

Rokuanhovin pienet ja kodikkaat mökit sekä
caravan-alue ovat avoinna ympäri vuoden, niin
ikään retkeily- ja hiihtoreittien läheisyydessä. Yksi
ehkäpä parhaista pulkkamäistä Rokualla sijaitsee
Rokuanhovin vieressä Vauluvaaran rinteessä!
https://www.rokuanhovi.fi/

Kuva: Rokuanhovi
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Rokuan kansallispuiston luoteisreunalla voi
majoittua Attesonin mökeissä Rokuan
Unelmassa ja Kirvesjärven Simpukassa. Upealla
paikalla sijaitsevien mökkien lisäksi voit viettää
yösi kelluen teltassa Kirvesjärvellä! Attesonilta
voit tilata myös opastettuja kalastusmatkoja
Rokualle, Oulun merialueelle, Oulujoelle tai
Oulujärvelle, toiveittesi mukaan.
https://www.atteson.fi/

Kuva: Atteson

Mökkimajoitusta kauniin Lianjärven rannalla tarjoaa
Kakaravaara, kävelymatkan päässä kylpylähotellin
palveluista. Kakaravaara on ihanteellinen perheille!
Majoittujien käytössä on mm. rantasauna, soutuvene ja
onkivälineet. https://kakaravaara.fi/

Kuva: Kakaravaara

Rokuan Lomahuviloiden Rokuan Tähti -hirsihuvila
sekä Suomen parhaaksi savusaunaksi 2014 valittu
Rokuan Tähtisavu tarjoavat hulppeat puitteet
isomman porukan lomailuun. Kylpylähotellin
läheisyydessä sijaitsevaan huvilaan majoittuu jopa 20
henkilöä! Yritys vuokraa myös läskipyöriä, lumikenkiä
ja kajakkeja sekä halutessanne vie seurueenne
kalastamaan Rokua Geoparkin vesille.
https://www.rokuanlomahuvilat.fi/
Kuva: Rokuan Lomahuvilat
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Rokuan keskusvaraamon kautta löytyy laaja valikoima vuokramökkejä Rokua Geoparkin alueelta!
http://suomenkeskusvaraamo.fi/kohteet/rokua/

Rokuan loputtomissa metsissä ja kristallinkirkkailla vesillä voi liikkua monin eri välinein
itsenäisesti tai ohjatusti.
Välinevuokrausta ja ohjelmapalveluja Rokualla tarjoaa Rokua Outdoors. Yrityksen vuokrauspiste sijaitsee
Outdoors Suppa -talolla Rokuantien varressa. Outdoors vuokraa läskipyöriä, sup-lautoja, kanootteja,
liukulumikenkiä, lumikenkiä ja pilkkivälineitä. Tarjolla on myös opastettuja retkiä, joissa Rokuan tarinoihin
ja maagiseen luontoon pääsee tutustumaan oppaan johdolla. www.rokuaoutdoors.com
Rokuan Lomahuviloilla on vuokrattavissa läskipyöriä ja kajakkeja.
https://www.rokuanlomahuvilat.fi/lomahuvila/lisapalvelut/

Kuvat: Harri Tarvainen / Rokua Geopark

Voit tutustua Rokuan ja koko Rokua Geopark -alueen elämyksiin Löytöretkikaupassamme!
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