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RANTAREITTI (28.6.–8.8.2021)  
 ma, ti, ke, to, pe, la, su | må, ti, to, fr, lö, sö
Kokkola-Laajalahti-Öja-Kokkola-Ohtakari-Kokkola
-Öja-Laajalahti-Kokkola-Ohtakari-Kokkola
 ke | on
Bussi ajaa reitin Rödsön kautta. | Bussen kör rutten 
via Rödsö.
Hinta: 2,5 €/suunta/hlö | Pris: 2,5 €/riktning/person
KANSALLISPUISTON REITTI (29.6.–6.8.2021)
 ti, pe | ti, fr
Kokkola-Kaustinen-Veteli-Perho-Salamajärvi/
Koirasalmi-Perho-Veteli-Kaustinen-Kokkola
-Kaustinen-Veteli-Perho-Salamajärvi/Koirasalmi
-Perho-Veteli-Kaustinen-Kokkola
 to | to         
Kokkola-Kannus-Toholampi-Lestijärvi-Salamajärvi/
Koirasalmi-Perho-Veteli-Kaustinen-Kokkola
-Kaustinen-Veteli-Perho-Salamajärvi/Koirasalmi
-Lestijärvi-Toholampi-Kannus-Kokkola
Hinta: 5 €/suunta/hlö | Pris: 5 €/riktning/person

Aikataulut ja varaukset | Tidtabeller och bokningar:
www.visitkeskipohjanmaa.fi

Suosittelemme varaamaan liput etukäteen. Mikäli otat mukaasi 
polkupyörän, mainitsethan asiasta varauksen yhteydessä. 

Vi rekommenderar att du bokar biljetterna på förhand. Om du 
tar med dig en cykel, nämn detta i samband med bokningen.

RETKIBUSSI on helppo, edullinen ja joustava tapa 
päästä tutustumaan Keski-Pohjanmaan ainutlaatui-
seen luontoon.

Matka taittuu mukavasti isolla, ilmastoidulla bus-
silla. Voit hyödyntää Retkibussia myös pyöräilemällä 
kohteeseen ja huristelemalla bussilla takaisin. Aika-
taulut mahdollistavat eripituiset perilläolot muuta-
masta tunnista useampaan päivään. 

Ja retki se on ostosretkikin – voit myös hypätä 
bussiin reitin varrelta ja tulla Kokkolaan nauttimaan 
kaupungin erinomaisista shoppailumahdollisuuk-
sista. Samalla voit ihastella kansallista kaupunki-
puistoa ja muita nähtävyyksiä.

RETKIBUSSI är ett enkelt, förmånligt och smidigt sätt 
att bekanta sig med Mellersta Österbottens unika 
natur.

Resan görs bekvämt med en stor, luftkonditione-
rad buss. Du kan utnyttja Retkibussi också genom 
att cykla till utfärdsmålet och komma tillbaka med 
bussen. Tack vare tidtabellerna kan du stanna på ut-
färdsmålet efter egen smak, från några timmar till 
flera dagar.

Och en shoppingutfärd är också en utfärd – du kan 
stiga på bussen längs rutten och komma till Karleby 
för att njuta av stadens utmärkta shoppingmöjlighe-
ter. Samtidigt kan du besöka den nationella stads-
parken och andra sevärdheter.

HELPOSTI
KESKI-POHJANMAAN
LUONTOON

RETKIBUSSI 
KESKI-POHJANMAA 



OHTAKARI
Vattajan maisemaa hallitsee aava meri, idyllinen 
Ohtakarin kalastajakylä sekä Euroopan pisin yhte-
näinen, luonnonmuovaama hiekkaranta. Yli 15 km:n 
pituinen ranta tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden 
uimiseen ja dyyniluonnon tarkkailuun. 

Alueen luontopolkuverkosto on monipuolinen. Ly-
hyet Dyyni- ja Vatungin luontopolut ovat osa pidem-
pää Karipolkua, jonka varrella on muun muassa kaksi 
laavua ja lintutorni. Ohtakarin lyhyen, saarta esitte-
levän luontopolun varrelta löytyy laaja ”pirunpelto”.

SALAMAJÄRVEN 
KANSALLISPUISTO

Salamajärven kansallispuiston kivikkoiset kankaat, 
laajat suot ja monipuoliset reitit tarjoavat unohtu-
mattomia eräkokemuksia. Alueella on yhteensä 60 km 
merkittyjä polkuja, joiden varrella onnekas retkeilijä 
voi kohdata vaikkapa metsäpeuran. 

ELÄVÄÄ 
KULTTUURIPERINTÖÄ

Kaustinen merkitsee kansanmusiikkia ja kansamusiikki 
Kaustista. Tutustu laajaan kulttuuritarjontaan ja perin-
teikkääseen kaustislaiseen kansanparannukseen.

LAAJALAHTI
Kokkolan suosituimmalla ulkoilualueella voit nauttia 
kehutusta frisbeegolfradasta, uimarannasta sekä lois-
tavista retkeilymahdollisuuksista.

Laajalahden 3,5 km:n pituinen luontopolku kulkee 
läpi upean kangasmetsän, rantalehdon ja merenran-
taruovikon. Luontopolun varrelta löytyy muun muassa 
lintutorni, -piilo sekä nuotiopaikka.

ÖJAN KALASTAJAKYLÄ
Öjan kalastajakylässä aistit aitoa saaristotunnelmaa. 
Kylästä löytyy muun muassa viihtyisä laiturikahvila, 
ravintola, uimaranta ja vierassatama. 

Kalastajakylästä lähtee 22 km:n pituinen Öjan saa-
ristopolku, jota voi kulkea eripituisia matkoja. Maise-
mat vaihtelevat merellisistä tunnelmista metsätaipa-
leisiin ja rakkakivikoihin. 

Löydä lisää kohteita:
www.visitkeskipohjanmaa.fi


