KUHMO–SUOMUSSALMI

Tutustu
WILD TAIGAN
KESÄÄN
Luontoa ja kulttuuria
Kesän 2016 parhaat vinkit
wildtaiga.fi | facebook.com/wildtaiga

VILLIÄ
ELÄMÄÄ
erämaaluonnossa
Wild Taigan koskematon erämaaluonto tarjoaa
hyvät mahdollisuudet eläinten tarkkailuun ja niiden
valokuvaamiseen. Alueella voit bongata karhun,
ahman ja suden lisäksi muun muassa hirviä, metsäpeuroja, liito-oravia, majavia sekä suuria petolintujamme niiden omassa elinympäristössä.

Hinta alkaen

80€

KARHUSAFARI

Arolan maatila- ja erälomilla. Koe erämaan kosketus, näe karhut
luonnontilassa. Arolassa voit osallistua kuuden tunnin karhusafarille huhti–elokuussa.

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

Hinta alkaen

150€

150€

YÖ PETOJEN MAILLA

SUURPEDOT

Varaa 040 181 7570 tai info@viiksimo.fi

Varaa 050 579 0947 tai sami.rautiainen@articmedia.fi

Boreal Wildlife Centre toimii Viiksimossa, Kuhmossa. Tarkkailukojut sijaitsevat rajavyöhykkeellä. Yöllä voit nähdä ja kuvata karhuja, hyvällä
tuurilla näet myös ahman, suden ja meri- tai maakotkan.

Sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen suurpedot ahma, susi ja
karhu samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka sekä haara- ja kanahaukka ovat mahdollisia vierailijoita.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

65€

80€

VIIRUPÖLLÖN PERHE-ELÄMÄÄ

ILTARETKI KARHUKOJULLE

Varaa 040 021 9197 tai urpo.piirainen@erapiira.fi

Varaa 08 736 160 tai sales@martinselkonen.fi

Viirupöllöä on mielenkiintoista seurata ja kuvata pesältä. Pöllöllä on
poikaset reilun kuukauden ajan, jonka jälkeen ne lähtevät kiipeilemään lähipuihin ja vaeltamaan maastoon, vaikka eivät osaa lentää.

Iltaretkellä karhukojulle näet metsän kuninkaan lähietäisyydeltä.
Kojulta nähdään normaalisti 5–10 karhua retken aikana. Hyvät
mahdollisuudet nähdä myös karhunpentuja.

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

Kuva: Staffan Widstrandt

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS

KARHU- JA LINTUBONGAUS

Varaa 040 746 8243 tai info@taigaspirit.com

Varaa 050 325 8966 tai posti@erapalvelu.net

Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahma, jokin muu eläin tai
lintu piilokojusta.

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/wildlife

445€

Tule ja koe yö karhujen parissa Suomen kesässä. Voit nähdä myös
ahmoja ja kotkia sekä kalasääksen.

KULTTUURIA
monessa muodossa
Wild Taigan alueella on pitkät perinteet
kulttuuritapahtumien järjestämisessä, ja yksi
alueen voima onkin monipuolisissa ja värikkäissä
kulttuuritapahtumissa, joissa yhdistyvät luonto ja
kulttuuri. Mikä on sinun valintasi?

Hinta alkaen

18€

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 2016

Kuhmon Kamarimusiikki soi 47. kerran 10.−23.7.2016. Kesän teemana on maailmankylä. 14 päivässä lähes 80 konserttia, yli 350 teosta! Esiintymässä 150 taiteilijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa.

Varaa 08 652 0936 tai kuhmo.festival@kuhmofestival.fi

Kuhmossa
jo 21.
kerran!

Vaihtuvia ja
pysyvä
näyttely!
JUMINKEON NÄYTTELYT

IHMINEN JA KOSMOS -TAPAHTUMA 18.–20.3.2016

Vuonna 2016 teemana on monikulttuurisuus. Keväällä 14.3.–31.5. on
esillä syyriailaisen taiteilijan Jan Jwan Kurimin ”Syyriainen katse Kalevalaan”. Kesän 2016 erikoisnäyttelynä suomalais-ranskalais-italialainen kuvataide- ja ääni-installaatio ”Kaikki riippuu auringosta”, toteuttajana taiteilijatrio Tuula Karjalaini, Nicolas Perret ja Silvia Ploner.

Lipunmyynti ja tiedustelut 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

Lisätietoja 08 653 0670 tai info@juminkeko.fi

Tiedustelut 044 250 1396 tai phh@runolaulu.fi

TEKEMISTÄ
kellon ympäri
Kuhmon ja Suomussalmen kesässä on valoa ja aikaa yllin
kyllin patikoida, pyöräillä, meloa, kalastaa, marjastaa.
Mitä tahansa teetkin, päivä ei lopu kesken! Voit yhdistää
aktiivilomaasi myös metsän villieläinten tarkkailuretkiä,
katsella etenkin suuria petoeläimiä – karhuja, susia ja
ahmoja – jotka ovat muualla Euroopassa harvinaisia tai
kokonaan kadonneet.

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 29.6.–3.7.2016

Uutuus

Hinta alkaen

50€

PIHLAJAN POLKU

Kahden tunnin mittaisella retkellä pääset ratsastamaan islanninhevosella. Etenemme ryhmän tason mukaan metsäteillä ja poluilla.

Varaa 050 357 6501 tai info@holltalli.fi

Välineet,
reittiopastus ja
vinkit parhaista
kohteista!

OMATOIMINEN MELONTARETKI

Meillä on erämaisia maisemia ja monipuolisia vesistöjä, joilla voit
toteuttaa melonta- ja retkeilykokemustasi vastaavan melontaretken.

Varaa 040 021 9197 tai urpo.piirainen@erapiira.fi

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/festivaalit | wildtaiga.fi/fi/kesaaktiviteetit

Hinta alkaen

Hinta alkaen

550€

60€

KAINUUN JÄRVET JA METSÄT

OPASTETTU PYÖRÄRETKI

Varaa 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Omatoiminen pyöräilyviikko Kajaanista Kuhmoon. Mahdollisuus osallistua karhunkatseluretkelle matkan päätteeksi.

Villi-aa
ruok

Hinta alkaen

165€

Opastettu polkupyöräretki ympäri Kulmajärven. Matkan pituus
noin 20 kilometriä.

Uutuus

Hinta alkaen

310€

MAJATALOSTA MAJATALOON -YRTTIVAELLUS

KULTTUURI- JA MUSIIKKIMATKA ITÄ-SUOMEEN

Ylläty yrttien monipuolisuudesta, herkuttele ja hemmottele itseäsi.
Luonnonyrttien kerääminen on rentouttava harrastus, luonnontuntemus
lisääntyy kuin itsestään ja mieli virkistyy.

Tällä matkalla voit nauttia musiikkia luonnon helmassa ilman kiirettä ja tutustua paikalliseen kulttuuriin. Yöpyminen tapahtuu tunnelmallisissa majataloissa ja kotoisassa perhehotellissa.

Varaa 040 087 7085 tai aksyt@aksytammat.fi

Varaa 040 087 7085 tai aksyt@aksytammat.fi

NÄHTÄVÄÄ
ja koettavaa
Wild Taigan alueella on monta mielenkiintoista luontoon
ja kulttuuriin liittyvää käynti- ja vierailukohdetta, joista
voit valita itseäsi kiinnostavat päiväohjelmat. Kuhmon
kohteet henkivät luonnon ja kulttuurin harmoniaa,
kun taas Suomussalmen kohteet vievät matkailijan
sankaritarinoiden syntysijoille.

Hinta alkaen

5,30€
NIITTYKAHVILA

Kesäkuukausien ajan rapeareunaiset muurinpohjaletut paistuvat
avotulella ja aito nokipannukahvi maistuu matkamiehille. Ettonelle
voi asettua heinäladon tuoksuville heinille.

Tiedustelut 050 362 0609 tai ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi

TURJANLINNAN KESÄRISTEILYT 2016 | Hinta alkaen 7 €.
Tiedustelut 08 6155 5545 tai tourist.office@suomussalmi.fi
TALVISOTANÄYTTELY Raatteen Portissa | Hinta alkaen 4 €.
Tiedustelut 0400 892 192 tai info@raatteenportti.fi
KUHMON TALVISOTAMUSEO | Hinta alkaen 5 €.
Tiedustelut 08 6155 5395 tai museo@kuhmo.fi
KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA | Ei pääsymaksua.
Tiedustelut 040 825 6060 tai petola@metsa.fi

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/nahtavyydet | wildtaiga.fi/fi/museot | wildtaiga.fi/fi/luontokeskukset

MAJOITU
ja nauti hyvästä ruoasta
Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko
hotellissa keskellä kylää, kelomökissä järven rannalla
tai heinäladossa keskellä luonnon rauhaa. Alueen
ravintoloista löytyy herkkuja ja paikallista ruokaa
jokaiseen makuun.

Hinta alkaen

45€

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Laadukasta ja edullista majoitusta aivan Ämmänsaaren keskustassa. Kaikki palvelut ovat lähelläsi. Kodinomainen tunnelma, viihtyisät tilavat huoneet sekä iso keittiö kokkaamiseen.

Varaa 050 362 0609 tai ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi

Hinta alkaen

Uutuus

6,90€

Hinta alkaen

Uutuus

17€

YÖPYMINEN HEINÄLADOSSA

MAJOITUSTA JÄRVEN RANNALLA

Tiedustelut 050 362 0609 tai ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi

Varaa 0500 166 377 tai info@hossanlumo.fi

Nauti luonnon rauhasta ja herää kesäisenä aamuna lintujen lauluun.
Heinälato sijaitsee 30 km Suomussalmelta pohjoiseen. Yöpyminen ladossa on ilmaista, niittyaamiainen ja nokipannukahvit tilauksesta.

Tarjous

Hinta alkaen

Majoitu keskustahotellissa Kuhmossa ja nauti lähellä sijaitsevista Lammasjärven ja Pajakkakosken maisemista. Tarjous voimassa sunnuntaista perjantaihin. Normaalihinta 172 €.

Varaa 08 655 1711 tai info@hotellikainuu.com

HELPPO LOMA HEMMOTELLEN

Anna henkilökunnan hoitaa puolestasi siivoukset ja
ruoan valmistamiset. Vene odottaa rannalla käyttövalmiina, halot on pilkottu puolestasi. Yksityinen
hiekkaranta kutsuu uimaan ja saunat ovat iltaisin
lämpiminä. Marjaan ja patikoimaan pääset ovelta.

Muista
myös
nämä

Hinta alkaen

140€

KESÄPÄIVÄPAKETTI

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Camping Hossan Lumo tarjoaa mökkimajoitusta, leirintäaluepalvelut sekä välinevuokrausta kirkasvetisen Hossanlahden rannalla.
Alueella toimii myös kahvio ja minimarket.

47,50€
MOTORISTIN KESÄYÖ

Hotelli Kalevala tarjoaa moottoripyörällä liikkuvalle hengähdysja levähdystauon matkan varrella. Meillä on myös moottoripyörän
pesumahdollisuus!

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

B&B TAIGA SPIRIT

Tervetuloa majoittumaan historiallisesti arvokkaaseen puutaloon. Vieraiden käytettävissä
on yläkerrassa kaksi mukavaa huonetta, joissa
oma wc ja suihku. Yhteinen minikeittiö. Lisäksi
alakerrasta löytyy oleskelutila.

Varaa 040 746 8243 tai info@taigaspirit.com

KYLPYLÄHOTELLI SUOMUSSALMELLA. Tiedustelut puh. 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi | KELOMILJÖÖ KUHMOSSA. Tiedustelut puh.
040 050 7951 tai jari.talvio@pp.inet.fi | KULTAISEN KUKON LOUNAS. Tiedustelut puh. 08 636 285 tai pekka.huovinen@kultainenkukko.fi

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/mokit |wildtaiga.fi/fi/hotellit | wildtaiga.fi/fi/ravintolat-ja-kahvilat | wildtaiga.fi/fi/muut

ylpeänä esittää

HOSSASTA
KANSALLISPUISTO
Suomussalmella sijaitsevasta Hossasta tulee Suomen itsenäisyyden
juhlavuoden kansallispuisto. Uudeksi kansallispuistoksi tulee alue, johon
kuuluvat Hossan retkeilyalue, Moilasenvaara ja Julma-Ölkky. Yhdessä nämä
muodostavat monipuolisen ja luonnoltaan rikkaan kokonaisuuden. Hossassa
on upeat harjumaisemat, puhtaat vesistöt ja helppokulkuinen mäntymetsäinen
maasto. Toimintaa on ympäri vuoden kaikenikäisille. Myös liikuntarajoitteiset
on huomioitu. Kalastusta, marjastusta, vaellusta, melontaa, hiihtoa,
lumikenkäilyä, koiravaljakkoajeluja, porosafareita…Mikä on sinun lajisi?
Tuleva kansallispuisto säväyttää myös nähtävyyksillään. Julma-Ölkky
on noin kolme kilometriä pitkä kanjonijärvi, jota reunustavat pystysuorat
kallioseinämät. Värikallio on kuuluisa tuhansia vuosia vanhoista
kalliomaalauksistaan.
Alueella on jo valmiiksi rakennetut reitit, laavut, opasteet ja tuvat.

Lämpimästi tervetuloa Hossaan!
CAMPING HOSSAN LUMO

Mökkejä, caravan- ja telttailualue,
kesäkahvio sekä ohjelmapalveluja.
050 016 6377, info@hossanlumo.fi

EXPERIENCE KL

Vaunupaikkoja ja vuokramökkejä sekä
kahvila-ravintola, kokoustilat ja leikkikenttä
Hossan Luontokeskuksessa.
020 564 6041, oparihossa@suomi24.fi

HOSSAN LOMAKESKUS

Mökkimajoitusta ja aktiviteetteja.
08 732 322, info@hossanlomakeskus.com

HOSSAN POROPUISTO

Kahvila, tilausravintola ja ohjelmapalveluja.
040 755 9834, info@hossanporopuisto.fi

LOMA HOSSA

Pyöröhirsimökkejä ja lomahuoneistoja
Hossan upeassa luonnossa.
08 732 329, irene.paasovaara@loma-hossa.fi

HOSSA TRAVEL OY

Eräopaspalveluja ja erämaatilamajoitusta.
040 764 6137, hossatravel@gmail.com

HOSSAN LUONTOKESKUS

Näyttely, luvat, kartat ja matkamuistot.
040 751 7221, hossa@metsa.fi

wildtaiga.fi | info@wildtaiga.com

Hossalaisia
matkailuyrityksiä

