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OULUN LATUALUE

Kansallispuistoretki Hossaan ja aluekokous
Tervetuloa Hossan uuteen kansallispuistoon koko viikonlopuksi, perjantai-illan aluekokoukseen
tai päiväretkelle lauantaina!
Yöpyjille on tarjolla kahden yön majoituspaketti täysihoidolla. Myös omatoiminen
majoittuminen esim. matkailuautolla on mahdollista. Tarjolla on nais- ja miespaikkoja
mökeissä tai neljän hengen huoneissa sekä pariskuntahuoneita. Hinnat vaihtelevat
majoitusvaihtoehtojen mukaan.
ALUSTAVA AIKATAULU
pe 22.9.





n. klo 17 saapuminen Hossaan ja majoittuminen
luontokeskuksen mökkeihin, Jatkosalmelle tai
Rajakartanoon (majoituksen kuvaukset ja hinnat
seuraavalla sivulla)
klo 18 aluekokous luontokeskuksella, kahvit
tarjottavineen ennen kokousta tarjoaa Suomen Latu
Iltapala luontokeskuksella

la 23.9.








klo 8-9 aamiainen majoituspaikassa tai
luontokeskuksella majoituksen mukaan
Ulkoilua ja muuta ohjelmaa vapaavalintaisesti
(vaihtoehdot sivulla 3)
o Värikalliolle patikointireitti 9 km (lähtö ppaikalta) 3-4 tuntia
o melontaretki 4 tuntia, reittivalinta
vesitilanteen mukaan
o kalastus, Huosilampi ja Keihäslampi
Aamiaisella tehdyt retkieväät tai omakustanteinen lounas luontokeskuksella
klo 18:30 päivällinen luontokeskuksella (päiväkävijöille ja omatoimiyöpyjille päivällisen
hinta 12 euroa)
klo 19 illanvietto luontokeskuksella yhteislaulua ja tanssit Tane & Ramos
Iltapala luontokeskuksella

su 24.9.




klo 8-9 aamiainen majoituspaikassa tai luontokeskuksella
omakustanteinen veneretki Julmalla- Ölkyllä tai patikkaretki 3 km (luontopolku, lähtee
luontokeskukselta)
klo 12-13 kotimatkalle
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MATKAT JA ILMOITTAUTUMISET
Tarvittaessa järjestetään yhteiskyydit Kokkolasta Ylivieskan ja Oulun kautta ja/tai
Pyhäjärveltä Kajaanin kautta lähtijöiden mukaan. Edestakainen kyytimaksu maksetaan
käteisellä matkalla. Muissa tapauksissa jokainen latuyhdistys voi laskuttaa yhden auton
matkakustannukset Suomen Ladulta. Tästä sovittava etukäteen oman latuyhdistyksen kanssa.
Sitovat majoitus- ja yhteiskyyti-ilmoittautumiset alueyhdyshenkilölle latuyhdistyksittäin
perjantaihin 26.5. mennessä.

MAJOITUSVAIHTOEHDOT
Kaikissa majoitusvaihtoehdoissa hinta sisältää yöpymisen perjantaista 22.9. -sunnuntaihin
24.9. sekä seuraavat ruokailut majoituspaikassa tai luontokeskuksella:





perjantaina iltapala
lauantaina aamupala, retkieväät aamupalapöydästä
lauantaina kaikilla päivällinen ja iltapala luontokeskuksella
sunnuntaina aamupala

Loma-Hossan Raja-Kartano, päärakennus ja 3 huoneistoa, n. 3 km luontokeskukselta





6 pariskuntahuonetta ja 2 huonetta 4 henkilölle
sekä kolme huoneistoa 5 henkilölle kahdessa eri
huoneessa, ei kerrossänkyjä
120 €/henkilö
sisältää liinavaatteet ja iso kylpypyyhe sekä
saunojen käyttöoikeus

Hossan Luontokeskus, Karhunkainalon mökit, 200-300
m. luontokeskukselta





4 mökkiä 5 henkilölle, alkovissa kerrossängyt
95 €/henkilö
saunat viereisellä leirintäalueella
aamu- ja iltapalat luontokeskuksella

Jatkonsalmi, Pääpirtti n. 4 km luontokeskukselta





7 huonetta 4 henkilölle (kerrossängyt)
85 €/henkilö
erillinen saunarakennus
Suomussalmen Samoojat kattavat aamu- ja
iltapalat tarjolle

MUUTA



Vaunupaikka, Karhunkainalon leirintäalue 25 e/vrk/2 hlö (ei etukäteisvarausta)
n. 200 metriä luontokeskukselta
Kanootin vuokra 30 €/päivä
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HOSSAN ULKOILUVAIHTOEHTOJA
Retki Värikalliolle
Verellä ja punamullalla maalatun Värikallion iäksi on arvioitu
3 500–4 500 vuotta. Somerjärvestä nousevasta pystystä
kallioseinämästä on tunnistettavissa yli 60 kuviota.
Värikallion läheisyydessä on tulentekopaikka ja taukokatos.
Melontaretki
Melontaretkellä tutustutaan Hossan kauniisiin järviin
rauhallisesti melomalla, retken kesto on noin 4 tuntia ja
reitti valitaan vesitilanteen mukaan. Evästauko pidetään
melontareitin varren tulentekopaikalla. Kanootin vuokra 30
€/päivä.
Kalastus
Kalastusta virvelillä tai perholla Huosilammilla ja
Keihäslammilla, jotka sijaitsevat luontokeskuksen
läheisyydessä. Luvat voi ostaa paikan päällä
luontokeskukselta, puhelimella tai lupa-automaatista.
Tarvittavat luvat ja hinnat löytyvät osoitteesta eraluvat.fi
Veneretki Julmalle-Ölkylle
Julma-Ölkky on Suomen suurin kanjonijärvi. Rotkolaaksoon
muodostuneesta järvestä nousevat kallioseinämät ovat jopa
50 metrin korkuisia. Myös järvellä on syvyyttä noin 50 metriä. Retken hinta 10 – 15 € ryhmän
koosta riippuen.

Kuvia Hossasta hannuhuttu.com ja Hossan palvelut hossa.fi

