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5th Int. Arctic Circle Guzzi Rally

12.-14.6.2020

Rokuan kansallispuisto on osa Rokua Geoparkia, joka on Suomen ensimmäinen ja ainoa kohde 
UNESCOn ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkostossa. Kansallispuiston lisäksi Rokua 
Geoparkiin kuuluvat Oulujärven ja Oulujokilaakson alueet.

Gruppo Nord järjestää viidennen Kansainvälisen Arctic Circle Guzzi Rallin palaten samaan 
paikkaan Rokualle, mistä tämä pieni, luonnon läheinen ja kansainvälinen Gruppo Nordin järjestämä
tapaaminen sai alkunsa. Kokoonnumme jälleen viikkoa ennen Juhannusta Erämaahotelli 
Rokuanhovin viehättäviin maisemiin aivan kansallispuiston tuntumaan.

Perjantai-illan ohjelma rakentuu perinteisesti kuulumisia vaihdellen, ravintolan puolella soi 
musiikki ja karaokelaulajat saavat myös vuoronsa. Tanssahtelu on sallittu. Lauantain ohjelmassa on 
mm. kevyt vaellusretki Rokuan kansallispuistossa sijaitsevaan Pookivaaraan. Kohteeseen voi tehdä 
retken vaihtoehtoisesti myös moottoripyörällä, tosin vain teitä pitkin. Rantasauna odottaa retkeläisiä
ja saunan jälkeen nautimme yhdessä juhlapäivällistä ennen perinteisiä palkitsemisseremonioita. 
Lauantai-illan kruunaa Royal Enfield Band!
Tarkempi ohjelma julkaistaan ilmoittautuneille keväällä ajankohtana, kun pohjoisessa päästään taas 
talven jälkeen Guzzeillamme kuivalle asfaltille tai pöllyävälle soralle kesärenkain! 

MAJOITUSVARAUKSET JA RUOKAILUT:
Majoitusvaraukset  tulee  tehdä suoraan Hotelli  Rokuanhoviin
viimeistään  30.04.2020.  Olemme  varanneet  alle  puolet
huoneista  ja  mökeistä,  ja  ne  menevät  yleiseen  myyntiin
1.5.2020, joten pidä kiirettä varaamisesi suhteen! Voit tietysti
kysellä majoitusta senkin jälkeen. Ilmoita samalla haluamasi
ruokailut,  mikäli  haluat  hyödyntää  Gruppo  Nordin  sopimia
hintoja,  tai  haluat jonkin erityisruokavalion.  Ilman ruokaa et
varmasti  jää,  koska  voit  halutessasi  tilata  a  la  carte  listalta.
Katso sovitut hinnat kohdasta: HINNASTO. Varaa:  r  okuanhovi@rokuanhovi.fi     tai p. 0105014420
Osoite: Jaakonjärventie 43, 91670 Rokua    Nettisivut: https://www.rokuanhovi.fi/ 
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HINNASTO:

Huom! Hinnasto on voimassa vain suoraan hotellilta varattaessa!

Hotelli
Standard huone 85,-e/2hh/vrk
Standart huone 78, -e/1hh/vrk
Huonehinta sisältää majoituksen, aamiaisen, liinavaatteet, pyyhkeet ja asiakassaunan 
Huoneet käytössä klo 15.00 ja luovutus lähtöpäivänä klo.12.00 mennessä 

Mökit
80,-e/vrk, kun mökissä majoittuu 2-4 henkilöä
Hinta sisältää majoituksen.
Halutessasi:  liinavaatteet   10e/hlö/viikonloppu,  hotellin  aamiainen  13e/hlö/kerta,  hotellin
asiakassauna 5e/ henkilö ja halutessasi loppusiivouksen oman siivouksen sijaan 50e/alkava tunti. 
Mökit käytössä klo 15.00 ja luovutus lähtöpäivänä klo.12.00 mennessä 

Ruokailu
Ennakkoilmoittautuminen ruokailuun täytyy tehdä majoittautumisen varauksen yhteydessä hotellin
varautumisen takia viimeistään 30.04.2020!
Varaa myös mahdolliset aamupalat, jos majoitut mökeissä. 
Perjantain päivällinen syödään a la carte listalta omakustanteisesti oman maun mukaan.
Lauantain lounas sovittu hotellin kanssa 15e/hlö, jos siihen osallistuu vähintään 15 henkilöä. Muista
ilmoittautua! Lounas on mahdollista tilata myös a la carte listalta.
Lauantain  päivällisbuffee  on  5  vuotta  täyttävän  juhlarallin  osanottajien  kesken  yhteinen
Keittiömestarin Päivällinen. Hinta on sovittu 25e/hlö.

ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN, RALLIMAKSUT JA SAAPUMINEN RALLIIN:

Kun  olet  tehnyt  edellä  mainitut  varaukset,  pyydämme  vielä,  että  ilmoitat  osallistumisesi
järjestelyjen  helpoittamiseksi  sähköpostilla:  jsavolainen  57  @gmail.com   Ilmoittautumiseksi  riittää
osallistujien nimet, osoitteet ja se, että osallistutteko perjantaina, lauantaina vai koko viikonlopun.

Rallimaksuna veloitamme näin juhlaviikonlopusta 15,-e/hlö, millä katamme rantasaunan vuokran ja
bändikulut. Maksu paikan päällä käteisellä saapuessasi rallin ilmoittautumispisteeseen.

Päiväkävijät:  Emme  peri  rallimaksua,  mutta  saunoessasi  rantasaunalla  maksu  on  5,-e/hlö.
Jäädessäsi lauantai iltaan,  hotelli perii bändimaksuna 10,-e/hlö.

Lämpimästi Tervetuloa!

Terveisin, Gruppo Nordin järjestelyporukka
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