NALLIKARI LOMAKYLÄ |POOKI LOMAMÖKIT
Nallikarin Lomakylä & Campingin alueelta löytyy monta hyvää vaihtoehtoa
majoitukseen. Lähellä Oulun keskustaa, Nallikarin upean rannan vieressä
sijaitseva Nallikari Lomakylä & Camping tarjoaa monta mahdollisuutta
majoitukseen ympäri vuoden.
Nallikarin Lomakylän alueella sijaitsevat Pooki Lomamökit sekä uudet tasokkaat
Poiju Villat. Lomakylän alue on lähinnä Nallikarin kuuluisaa rantaa, ihan alueen
paraatipaikoilla!
Camping-alueen puolella sijaitsevat Masto Mökit sekä kesäkäytössä olevat
Pollari leirintämökit. Ympärivuotinen matkailuajoneuvoalue palveluineen sekä
kesällä toimiva teltta-alue täydentää kokonaisuuden.
Nallikarissa ulkoilumaastot sekä aktiviteetit ovat vain oven avauksen päässä.
Hietasaaren historiallinen huvilamiljöö, paljon mahdollisuuksia sisä- ja
ulkoliikuntaan,huvittelumahdollisuuksia vauvasta vaariin aina Suomen
suurimmasta kesäteatterista koko perheen Vauhtipuistoon. Nallikarissa on myös
kylpylä, ravintoloita sekä kahviloita. Nallikarista löytyy jokaiselle jotain!

Ympärivuotinen majoitus

Oulun keskustaan on autolla matkaa noin neljä kilometriä. Kävellen tai
pyöräillen Oulujoen suiston maisemallisia siltoja ja saaria myöten, on
Kauppatorille matkaa vajaa kolme kilometriä. Bussi keskustaan kulkee ihan
vierestä.
Nallikarin Lomakylä & Campingin alue on oikea osoite, kun tarvitse omaa
rauhaa, rentoa tunnelmaa sekä tasokasta majoitusta keskellä kauneita luontoa.

NALLIKARIN POOKI LOMAMÖKIT
Mukavuuksin varusteltuja, ympäri vuoden käytössä olevia keltaisia Pooki
Lomamökkejä Nallikarissa on 16. Lomamökit ovat savuttomia, mutta lemmikit
ovat tervetulleita. Pooki Lomamökeistä löytyy kaikista minikeittiö sekä
vuodepaikat viidelle. Isossa lomamökissä on myös oma erillinen makuuhuone.

Oma minikeittiö

Kaikilla yöpyjillä on käytössään veloituksetta yleinen saunavuoro ja alueen
grillikatokset. Lisämaksusta käytössä on myös huoltorakennuksen pyykkitupa.
Pieni lomamökki
Pienessä lomamökissä on 2 vuodetta tupakeittiössä sekä parvella 1 vuode ja 2
patjaa.
Iso lomamökki
Isossa lomamökissä on erillinen makuuhuone, jossa 2 vuodetta, oleskelutilassa
sohva, parvella yksi sänky ja 2 patjaa.
Varustelu
suihku, WC, minikeittiö (astiat ja ruuanlaittovälineet, keittolevy, mikroaaltouuni,
jääkaappi, kahvinkeitin) ja TV. Jokaisen lomamökin yhteydessä on oma parkkitila
sekä autopistoke. Liinavaatteet ja loppusiivous kuuluvat hintaan.
Pooki Lomamökit ovat hyvä vaihtoehto myös pitempiaikaiseen asumiseen.

Tiedustelut ja varaukset
Nallikari Lomakylä & Camping
p. +358 (0)44 703 1353
nallikari.camping@nallikari.fi
www.nallikari.fi
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Isossa mökissä erillinen
makuuhuone

