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NALLIKARI LOMAKYLÄ / TARJOUS 

Oulun Lippo, Pesäpalloturnaus 17.-19.9.2021 
 
 

Tervetuloa Nallikari Lomakylään, Ouluun! Lomakylämme sijaitsee vain 
neljä kilometriä kaupungin keskustasta, meren äärellä, Nallikarin 
kuuluisan rannan vieressä. 
 
 

POOKI TAI MASTO STUDIO LOMAMÖKKI / 95 €/ vrk 
23m² / 3 + 2 hlöä 
Lomamökissä on 2 vuodetta tupakeittiössä, sekä parvella 1 vuode ja 2 
patjaa. Suihku, WC ja keittiö. 
 
 
 
POOKI 1MH LOMAMÖKKI / 3 + 2 hlö / 115 €/ vrk 
33m² / 3 + 2 hlöä 
Isommassa Lomamökissä on erillinen makuuhuone, jossa 2 vuodetta, 
sekä parvella yksi sänky ja 2 patjaa. Suihku, WC ja keittiö.  
 
 
 
POIJU VILLA, 330 € /2 vrk (huom! min. varausaika 2 vrk:tta viikonloppuisin) 
54 m², 4+2 henkilöä  
Uudemmissa huviloissa on kaksi 2h makuuhuonetta sekä vuodesohva 
kahdelle. Täysin varusteltu keittiö, suihku, sauna ja WC. Ilmainen Wifi ja 
ilmastointi. Lemmikkieläimet eivät sallittuja villa-alueella. 
 
 
 
 
Kaikki hinnat sisältävät liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen. 
Jokaiselle huoneistolle kuuluu pysäköintipaikka ja lämpöpistoke. 
 
Kaikilla yöpyjillä on käytössään veloituksetta yleinen saunavuoro (päivät 
vaihtelevat sesongin mukaan). 
  
Majoitusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 11.00.  
Mökit/villat ovat savuttomia. 

 
 
 
ESITTELYT KAIKISTA MAJOITUSVAIHTOEHDOISTA 
WWW.NALLIKARI.FI/MAJOITUS 
 
 
TAPAHTUMAHINTAA KOSKEVAT VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT,  
SEKÄ CAMPING-HINNAT LÖYDÄT TARJOUKSEN TOISELTA SIVULTA 

NALLIKARI LOMAKYLÄ

STUDIO MÖKIT

POIJU VILLAT

https://fi-fi.facebook.com/nallikari
https://www.tripadvisor.fi/Hotel_Review-g189929-d284395-Reviews-Nallikari_Holiday_Village_Camping-Oulu_Northern_Ostrobothnia.html
https://www.instagram.com/nallikari/
file:///C:/Users/antesar19/Downloads/WWW.NALLIKARI.FI/MAJOITUS
https://nallikari.fi/majoitus/
https://nallikari.fi/majoitus/
https://nallikari.fi/majoitus/
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CAMPING PUOLELLA VOIT MAJOITTUA MUKAVASTI KESÄMÖKEISSÄ,  
TAI CARAVAN- JA TELTTAPAIKOILLA! 

 

 

 

MESSI KESÄMÖKKI 12-14 m²/ 1-2 hlöä 
Kesämökissä on vuodepaikat kahdelle. WC- ja suihkutilat sekä vesipiste huoltorakennuksessa. 
Varusteena mikroaaltouuni, veden- ja kahvinkeitin, sekä jääkaappi. Astiapaketit varattavissa 
erikseen 5€/vrk (rajoitettu määrä). 
 
 

 

49 € /vrk 

 

CARAVAN 
 
Huom! Caravan- ja telttapaikkojen perusmaksuun lisätään aina 5€ henkilömaksu 
majoittujamäärän mukaisesti. Henkilömaksut max. 25€ perheeltä (alle 4v. ilmaiseksi). 
 
Caravan-paikan perusmaksu sis. sähkön, huoltorakennusten sekä kemiallisen wc:n ja 
vesipisteen käytön. Yleiset saunavuorot asiakkaiden käytössä veloituksetta, päivät vaihtelevat 
sesongin mukaan. 
 

 

 

REIMARIN & KUUNARIN ALUEET 
- Läpiajopaikka asuntoautolle tai -vaunulle (teltta/markiisi sallittu) 
- Leveä paikka asuntoautolle tai -vaunulle (teltta/markiisi sallittu) 
- Matkailuautopaikka (ainoastaan matkailuautolle, ei telttaa/markiisia) 

 
 

RUORIN ALUE 
- Leveä paikka asuntoautolle tai -vaunulle (teltta/markiisi sallittu) 

 

 
 
26 € / VRK 
23 € / VRK 
19 € / VRK 
+ henkilömaksu 
 
 
26 € / VRK 
+ henkilömaksu 
 

 

Telttapaikka (auton saa viedä alueelle) 
 
Telttapaikan perusmaksu sis. huoltorakennusten käytön. Yleiset saunavuorot asiakkaiden 
käytössä veloituksetta, päivät vaihtelevat sesongin mukaan. Ilmainen WIFI kahvilassa.  

 
13 € / VRK 
+ henkilömaksu 
 
 
 

 
 

VARAUKSET www.nallikari.fi/varaukset kampanjakoodilla LIPPO21 
 

Hinnat ovat voimassa Oulun Lipon pesäpalloturnaukseen osallistuville Nallikari Lomakylän varaustilanteen mukaan. 
Jokainen majoittuja varaa majoituksen itse, tarjoushintainen majoitus varattavissa tunnuksella LIPPO21.  

TAPAHTUMAHINTA VARATTAVISSA 10.9.2021 SAAKKA. 
 

TAPAHTUMAHINTAA KOSKEVAT PERUUTUSEHDOT: 
 

Tarjoushintaiset varaukset maksetaan varausvaiheessa. Varauksen peruuntuessa maksu hyvitetään peruutusehtojen 
mukaisesti. Huom! Palautettavasta maksusta vähennetään Paytrail Oyj:n veloittama käsittelymaksu. 

 
MÖKIT/VILLAT: Ilmainen peruutus 3 vrk:tta ennen saapumista. Peruutusmaksu tämän jälkeen 50% varauksen 

kokonaisarvosta. 
 
CAMPING: Ilmainen peruutus tuloa edeltävään päivään klo 16 mennessä. Peruutusmaksu tämän jälkeen 1vrk:n hinta. 

Tarjoukseen ei voi yhdistää muita alennuksia, eikä hintaa sovelleta kolmannen osapuolen kautta tulleisiin varauksiin. 

http://www.nallikari.fi/varaukset

