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NALLIKARI LOMAKYLÄ 

OULUN JUDOKERHO 8.-10.5.2020 
 
Nallikarin Lomakylä sijaitsee vain neljä kilometriä kaupungin keskustasta meren 
rannalla. Lemmikit ovat tervetulleita Maston ja Pookin mökkeihin. 
 
MÖKIT 
 
MASTO STUDIO MÖKKI / 105 €/ vrk 
23m² / 3 + 2 hlöä 
Ekonomiluokan mökissä on 2 vuodetta tupakeittiössä, sekä parvella 1 vuode ja 2 
patjaa. 
 
POOKI STUDIO LOMAMÖKKI / 115 €/ vrk 
23m² / 3 + 2 hlöä 
Perustason pienemmässä lomamökissä on 2 vuodetta tupakeittiössä, sekä parvella 1 
vuode ja 2 patjaa. 
 
POOKI 1MH LOMAMÖKKI / 3 + 2 hlö / 130 €/ vrk 
33m² / 3 + 2 hlöä 
Isommassa perustason lomamökissä on erillinen makuuhuone, jossa 2 vuodetta, 
sekä parvella yksi sänky ja 2 patjaa. 
 
Masto & Pooki mökkien varustelu:  
Suihku, WC, keittiö (astiat ja ruuanlaittovälineet, kahvin-/vedenkeitin, liesiuuni, 
mikroaaltouuni, jääkaappi ja astianpesukone) ja TV. Pooki-alueella ilmainen Wifi. 
Lemmikkilisä 10€/vrk. 
 
POIJU VILLAT 
 
POIJU VILLA / 300 € / 2vrk (villoissa min. 2vrk viikonloppuisin) 
54m² / 4 + 2 hlö  
Huvilassa on kaksi kahden hengen makuuhuonetta ja vuodesohva kahdelle 
olohuoneessa. Tilava yhdistetty keittiö/olohuone. 
 
Villojen varustelu: 
Täysin varusteltu keittiö (astiat ja ruuanlaittovälineet, liesiuuni, mikroaaltouuni, 
leivänpaahdin, jääkaappi/pakastin, kahvin- ja vedenkeitin sekä tiskikone), sauna, 2 x 
WC, takka, televisio, radio ja WIFI. Lemmikkieläimet eivät sallittuja. 
 
Kaikki hinnat sisältävät liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen. Jokaiselle 
huoneistolle kuuluu pysäköintipaikka ja lämpöpistoke. 
 
Kaikilla yöpyjillä on käytössään veloituksetta yleinen saunavuoro (päivät vaihtelevat 
sesongin mukaan), lisämaksusta huoltorakennuksen pyykkitupa ja muut palvelut.  
Majoitusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 12.00. Mökit/villat ovat savuttomia. 
 
Varaukset Nallikari Lomakylän vastaanotosta 
+358 44 703 1353 / reception@nallikari.fi 
 
MAINITSE VARATESSASI VARAUSTUNNUS OULUN JUDOKERHO 
 
Hinnat ovat voimassa 8.-10.5.2020 Oulun judokerhon tapahtumiin osallistuville Nallikari Lomakylän varaustilanteen mukaan. 
Jokainen majoittuja varaa majoituksen itse, tarjoushintainen majoitus varattavissa tunnuksella OULUN JUDOKERHO.  Oikeudet 
hinnan muutoksiin pidätetään. Tarjoukseen ei voi yhdistää muita alennuksia, eikä hintaa sovelleta kolmannen osapuolen kautta 
tulleisiin varauksiin. 
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Pooki 1mh Lomamökit

Poiju Villa

https://fi-fi.facebook.com/nallikari
https://www.tripadvisor.fi/Hotel_Review-g189929-d284395-Reviews-Nallikari_Holiday_Village_Camping-Oulu_Northern_Ostrobothnia.html
mailto:reception@nallikari.fi

