
MAJOITUS
Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko 
hotellissa keskellä kylää tai kelomökissä järven 
rannalla. Mikä on sinun valintasi?

Tutustu
WILD TAIGAN

TALVEEN
Luontoa ja kulttuuria

Talven 2015 parhaat vinkit

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/mokit  | wildtaiga.fi/fi/hotellit

wildtaiga.fi
info@wildtaiga.com

facebook.com/wildtaiga 
pinterest.com/wildtaiga

youtube.com/user/Wildtaiga

Hinta alkaen

85€

Varaa 044 0297 214 tai sales@lentiira.com

LENTIIRAN LOMAKYLÄ
Lentiiran lomakylässä on 9 eritasoisesti varusteltua talviasutta-
vaa mökkiä 2-8 hengelle ja saunaosasto, josta löytyy sähkö- 
ja savusauna. Lisäksi tarjolla on monipuolinen aktiviteettitarjon-
ta, välinevuokrausta ja kotieläimiä lasten iloksi.

Hinta alkaen

184€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

HIIHTÄEN PILKILLE
Kun omat kalavedet ovat jo tutut ja etsit uusia mahdollisuuksia, 
Kiantajärvi Suomussalmella on oikea valinta. Hiihtoladut lähtevät 
Kylpylähotellin pihasta ja pilkkipaikat löytyvät aivan vierestä. 

Hinta alkaen

30€

Varaa 040 050 7951 tai jari.talvio@pp.inet.fi

KELOMILJÖÖ KUHMOSSA
Kelomiljöö sijaitsee erämaaluonnon keskellä, 20 minuutin ajo-
matkan päässä Kuhmon keskustasta. Voit yöpyä sopimuksen 
mukaan joko idyllisessä Wanhassa pirtissä, tunnelmallisessa 
Keloaitassa tai upeassa Honkapirtissä.

Hinta alkaen

75€

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

KELKKAILLEN KUHMOSSA
Itäisen Kainuun mahtavien maisemien ja lumisten kelkkareittien 
varrella, Lammasjärven rannalla, sijaitsee tunnelmallinen Ho-
telli Kalevala. 

Hinta alkaen

70€

Varaa 08 655 1711 tai info@hotellikainuu.com

KUHMON TALVIPÄIVÄT
Nauti kunnon talvesta vuoden vaihteen aikaan Kuhmossa. Ren-
toudu hiihtäen, kävellen Rantaraittia pitkin, nauti hiljaisuudes-
ta ja rauhasta ulkoillessasi. Tai pelaa umpihangessa frisbeegol-
fia ja luistele ulkojäillä.

KULTTUURI

VILLIÄ  
ELÄMÄÄ

Alueella on runsas kulttuuritarjonta, jossa yh-
distyvät pitkät perinteet, luonto ja kulttuuri, sekä 
historialliset tapahtumat. Yksi Wild Taigan voi-
ma onkin monipuolisissa ja värikkäissä kulttuu-
ritapahtumissa, joita on tarjolla ympäri vuoden. 
Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon 
Talvi, joka järjestetään jo kahdeksannen kerran.

Wild Taigan koskematon erämaaluonto tarjo-
aa hyvät mahdollisuudet eläinten tarkkailuun ja 
niiden valokuvaamiseen myös talvella. Alueella 
voi bongata lumen aikana erityisesti ahmoja ja 
susia niiden omassa elinympäristössä.

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahmaa Lentiirassa 
myös talvella. Suomen ahmakannan arvioidaan olevan noin 
230–250 yksilöä. Muualla Euroopassa lajia esiintyy enää 
Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Varaa 040 746 8243 tai  info@taigaspirit.com

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

150€
HUKKAREISSU KUHMOON
Kuhmossa sijaitseva studio on ainoita paikkoja Euroopassa, 
jossa voi nähdä säännöllisesti susia. Saman Venäjän lauman 
jäsenet ovat vierailleet kojuilla viikoittain vuodesta 2004. 

Varaa 050 5790 947 tai sami.rautiainen@articmedia.fi

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/kulttuuri-ja-historia  |  wildtaiga.fi/wildlife

A FROZEN HELL -TALVISOTAKIERROS 4 PV
Suomen itärajalle suuntautuva opastettu kiertomatka, jonka ai-
kana tutustutaan vuosien 1939–1940 talvisodan taistelupaikkoi-
hin ja merkittävimpiin kohteisiin Kuhmossa ja Suomussalmella. 

Varaa 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

Hinta alkaen

408€

KUHMON TALVI 1.1.–6.1.2016
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisestikin tunnustetut kuhmo-
laiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja taiteilijat. Luvassa on 
parasta kuhmolaista kulttuuria: musiikkia monessa muodossa, 
teatteria, näyttelyitä, kirjallisuutta ja jopa lähiruokaa. 

Ennakkomyynti Kuhmo-talolta, puh. 08 6155 5451  
tai paikan päältä tuntia ennen kutakin tilaisuutta
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Hinta alkaen

0€

MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, 
pöytäseuraksi tuntuu liittyvän Marsalkka itse. Kolmen ruokalajin  
ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

50€



Wild Taigan alueen talvi tarjoaa paljon vaihto-
ehtoja sekä omatoimiseen liikkumiseen että oh-
jatuille aktiviteeteille. Talvisin alueen monipuo-
liset retkipolut muuntuvat hiihtouriksi, joita pitkin 
voi sivakoida oman kunnon mukaan. Talven 
suosituimpiin aktiviteetteihin kuuluvat maasto- ja 
retkihiihto, lumikenkäily, huskysafarit, porotila-
vierailut sekä jännitystä kaipaavalle koskiuinti. 

TALVI-
AKTIVITEETIT

TÄHTIEN METSÄSTYSKELLUNTA
Kellu joessa jäiden seassa ja ihaile tähtiä yön pimeydessä. 
Hyvällä tuurilla voit nähdä loimuavat revontuletkin! Vedessä 
kelluminen on hauska, rentouttava ja mieliin painuva kokemus.

VIERAILU POROTILALLA
Hossan Poropuistossa voit kuvata ja ruokkia poroja, käydä po-
roajelulla ja juoda lämmittävät kahvit tai nauttia makoisan ate-
rian takkatulen äärellä.  

HUSKYHUPAILU KUHMOSSA 
Vietä talvipäivä karvakuonojen seurassa koko perheen kanssa!  
Omat, turvalliset reitit huskytilan ympäristössä, vain puoli tuntia Kuh-
mon keskustasta. Jokaiselle ryhmälle räätälöidään oma ohjelma. 

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan ystävil-
le! Tervetuloa hiihtämään puhtaille hangille, nauttimaan kevät-
auringosta ja majatalojen leppoisasta tunnelmasta.

Varaa puh. 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

Varaa 0400 219 197 tai urpo.piirainen@erapiira.fi Varaa 040 7559 834 tai info@hossanporopuisto.fi

Varaa 044 261 3389 tai aki.karajaoja@gmail.com

Varaa 0400 877085 tai aksyt@aksytammat.fi

Hinta alkaen

920€

Hinta alkaen

70€
Hinta alkaen

15€

Hinta alkaen

75€

Hinta alkaen

580€
Suomen paras ruok

a

matkailukohde 2
015

Klassikko

Uutuus

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Hiihtovaellus klassikkomme – opastettu ja huollettu retki halki 
Kainuun korpimaisemien kulkee Venäjän rajan pinnassa. Päivit-
täinen hiihtomatka n. 20 km.

JOULUMENU
Kiireettömissä hetkissä Niittytuvan hämärässä herää Joulun 
henki. Uunin kupeella, elävän tulen loimussa mieleen palaavat 
vanhat tarinat heinäteosta, kotitontuista ja joulun perinteistä.

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

Hinta alkaen

2990€
Uutuus

JOULU
Vietä kiireettömät pikkujoulut runsaiden nouto-
pöytien äärellä tai aito maalaisjoulu luonnon 
helmassa! Täällä joulu on valkea ja tuhannet 
tähdet tuikkivat taivaalla. Helpon hengähdys-
tauon arkeen tarjoavat hotellien täyden palve-
lun paketit, mutta voit koostaa itsellesi sopivan 
kokonaisuuden myös eri yritysten tarjonnasta.

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ
Joulu ehtii pikkujouluvieraita vastaan jo Vanhan Kurimon kau-
niissa pihapiirissä. Sisällä tunnelmallisessa talossa odottaa 
Vanhan Kurimon monipuolisuudestaan kuuluisa joulupöytä, 
joka kutsuu vieraansa parhaiden kainuulaisten makujen juh-
laan. Joulupöytä on katettuna myös 15.–18.12.2015 klo 11–20 
ja 19.12.2015 klo 15–21.

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

3350€

MAALAISJOULU
Joulun vietto meillä tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona 
ulkoillaan, saunotaan savusaunassa ja ruokaillaan Arolan van-
hassa, tunnelmallisessa pirtissä. Illan aikana kuulet myös tari-
noita rajan pinnassa elämisestä ja talvisodan alkamisesta. 

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

160€
KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva Kahvi-ja ruokaravintola Kul-
tainen Kukko on talo, joka elää rakkaudesta hyvään ruokaan. 
Talon joulupöydän ääressä ymmärtää, että ravintolassa rakas-
tetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa!

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

2850€

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/juhlapyhatKatso lisää tuotteita wildtaiga.fi/talviaktiviteetit

Hemmottele itseäsi ja irtaudu arjen kiireestä! 
Puhdas luonto ja ulkoilma-aktiviteetit edistä-
vät terveyttä ja hyvää oloa. Ulkoilun jälkeen on 
ihana jatkaa päivää hemmottelevilla hoidoilla, 
erilaisilla hieronnoilla, rentouttavissa saunoissa 
tai kylpylän poreissa. Kehon ja mielen tasapai-
noa edistävät myös shiatsu, hypnoterapia, joo-
ga ja vyöhyketerapia. Erilaiset hyvinvointiosiot 
soveltuvat hyvin myös ryhmille esimerkiksi ko-
kous- tai koulutuspäivän oheen tai työ-yhteisö-
jen hyvinvointipäivän ohjelmaksi.

HEMMOTTELUA HOTELLI KALEVASSA
Hemmottelua, hoitoja ja hyvää oloa luonnon lähellä Hotelli 
Kalevalassa. Hemmotteluosastolta löytyy 2 perinteistä saunaa, 
7 hengen poreallas, acuhierontavuode, anti-stress -tuolit, jois-
sa mahdollisuus myös musiikinkuunteluun sekä vilvoitteluterassi. 
Lisäksi löytyy yrttiporekylvyt, turvesauna, infrapunasauna sekä 
hieronta- ja hoitopalvelut (Kalevalainen jäsenkorjaus, jalkahoi-
dot, reikihoidot, perinteiset hieronnat). 

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

148€

HYVINVOINTI

KYLPYLÄ KIANNON KUOHUT
Kylpylä Kiannon Kuohuista löytyy perinteinen suomalainen 
sauna ja turkkilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 
metrin kuntouintiallas, kylmävesiallas sekä lasten allas vesiliu-
kumäkineen. Myös avantouintimahdollisuus. 

Lisätietoja 044 777 3185 tai kylpyla@suomussalmi.fi

Hinta alkaen

750€
HEMMOTTELULOMA
Hemmotteluloma Hotelli Kiannon Kuohuissa sisältää majoituk-
sen, päivälliset, aamiaiset, 60 minuutin hieronnan ja kuuma-
pakkauksen sekä jalkahoidon hoito-osastolla, virkistyskylpylän 
ja kuntosalin vapaan käytön.

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

Hinta alkaen

222€

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/hyvinvointi



Wild Taigan alueen talvi tarjoaa paljon vaihto-
ehtoja sekä omatoimiseen liikkumiseen että oh-
jatuille aktiviteeteille. Talvisin alueen monipuo-
liset retkipolut muuntuvat hiihtouriksi, joita pitkin 
voi sivakoida oman kunnon mukaan. Talven 
suosituimpiin aktiviteetteihin kuuluvat maasto- ja 
retkihiihto, lumikenkäily, huskysafarit, porotila-
vierailut sekä jännitystä kaipaavalle koskiuinti. 

TALVI-
AKTIVITEETIT

TÄHTIEN METSÄSTYSKELLUNTA
Kellu joessa jäiden seassa ja ihaile tähtiä yön pimeydessä. 
Hyvällä tuurilla voit nähdä loimuavat revontuletkin! Vedessä 
kelluminen on hauska, rentouttava ja mieliin painuva kokemus.

VIERAILU POROTILALLA
Hossan Poropuistossa voit kuvata ja ruokkia poroja, käydä po-
roajelulla ja juoda lämmittävät kahvit tai nauttia makoisan ate-
rian takkatulen äärellä.  

HUSKYHUPAILU KUHMOSSA 
Vietä talvipäivä karvakuonojen seurassa koko perheen kanssa!  
Omat, turvalliset reitit huskytilan ympäristössä, vain puoli tuntia Kuh-
mon keskustasta. Jokaiselle ryhmälle räätälöidään oma ohjelma. 

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan ystävil-
le! Tervetuloa hiihtämään puhtaille hangille, nauttimaan kevät-
auringosta ja majatalojen leppoisasta tunnelmasta.

Varaa puh. 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

Varaa 0400 219 197 tai urpo.piirainen@erapiira.fi Varaa 040 7559 834 tai info@hossanporopuisto.fi

Varaa 044 261 3389 tai aki.karajaoja@gmail.com

Varaa 0400 877085 tai aksyt@aksytammat.fi
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ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Hiihtovaellus klassikkomme – opastettu ja huollettu retki halki 
Kainuun korpimaisemien kulkee Venäjän rajan pinnassa. Päivit-
täinen hiihtomatka n. 20 km.

JOULUMENU
Kiireettömissä hetkissä Niittytuvan hämärässä herää Joulun 
henki. Uunin kupeella, elävän tulen loimussa mieleen palaavat 
vanhat tarinat heinäteosta, kotitontuista ja joulun perinteistä.

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

Hinta alkaen

2990€
Uutuus

JOULU
Vietä kiireettömät pikkujoulut runsaiden nouto-
pöytien äärellä tai aito maalaisjoulu luonnon 
helmassa! Täällä joulu on valkea ja tuhannet 
tähdet tuikkivat taivaalla. Helpon hengähdys-
tauon arkeen tarjoavat hotellien täyden palve-
lun paketit, mutta voit koostaa itsellesi sopivan 
kokonaisuuden myös eri yritysten tarjonnasta.

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ
Joulu ehtii pikkujouluvieraita vastaan jo Vanhan Kurimon kau-
niissa pihapiirissä. Sisällä tunnelmallisessa talossa odottaa 
Vanhan Kurimon monipuolisuudestaan kuuluisa joulupöytä, 
joka kutsuu vieraansa parhaiden kainuulaisten makujen juh-
laan. Joulupöytä on katettuna myös 15.–18.12.2015 klo 11–20 
ja 19.12.2015 klo 15–21.

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

3350€

MAALAISJOULU
Joulun vietto meillä tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona 
ulkoillaan, saunotaan savusaunassa ja ruokaillaan Arolan van-
hassa, tunnelmallisessa pirtissä. Illan aikana kuulet myös tari-
noita rajan pinnassa elämisestä ja talvisodan alkamisesta. 

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

160€
KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva Kahvi-ja ruokaravintola Kul-
tainen Kukko on talo, joka elää rakkaudesta hyvään ruokaan. 
Talon joulupöydän ääressä ymmärtää, että ravintolassa rakas-
tetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa!

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

2850€

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/juhlapyhatKatso lisää tuotteita wildtaiga.fi/talviaktiviteetit
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dot, reikihoidot, perinteiset hieronnat). 

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen
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Kylpylä Kiannon Kuohuista löytyy perinteinen suomalainen 
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Hinta alkaen
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Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/hyvinvointi
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Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

160€
KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva Kahvi-ja ruokaravintola Kul-
tainen Kukko on talo, joka elää rakkaudesta hyvään ruokaan. 
Talon joulupöydän ääressä ymmärtää, että ravintolassa rakas-
tetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa!

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

2850€

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/juhlapyhatKatso lisää tuotteita wildtaiga.fi/talviaktiviteetit

Hemmottele itseäsi ja irtaudu arjen kiireestä! 
Puhdas luonto ja ulkoilma-aktiviteetit edistä-
vät terveyttä ja hyvää oloa. Ulkoilun jälkeen on 
ihana jatkaa päivää hemmottelevilla hoidoilla, 
erilaisilla hieronnoilla, rentouttavissa saunoissa 
tai kylpylän poreissa. Kehon ja mielen tasapai-
noa edistävät myös shiatsu, hypnoterapia, joo-
ga ja vyöhyketerapia. Erilaiset hyvinvointiosiot 
soveltuvat hyvin myös ryhmille esimerkiksi ko-
kous- tai koulutuspäivän oheen tai työ-yhteisö-
jen hyvinvointipäivän ohjelmaksi.

HEMMOTTELUA HOTELLI KALEVASSA
Hemmottelua, hoitoja ja hyvää oloa luonnon lähellä Hotelli 
Kalevalassa. Hemmotteluosastolta löytyy 2 perinteistä saunaa, 
7 hengen poreallas, acuhierontavuode, anti-stress -tuolit, jois-
sa mahdollisuus myös musiikinkuunteluun sekä vilvoitteluterassi. 
Lisäksi löytyy yrttiporekylvyt, turvesauna, infrapunasauna sekä 
hieronta- ja hoitopalvelut (Kalevalainen jäsenkorjaus, jalkahoi-
dot, reikihoidot, perinteiset hieronnat). 

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

148€

HYVINVOINTI

KYLPYLÄ KIANNON KUOHUT
Kylpylä Kiannon Kuohuista löytyy perinteinen suomalainen 
sauna ja turkkilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 
metrin kuntouintiallas, kylmävesiallas sekä lasten allas vesiliu-
kumäkineen. Myös avantouintimahdollisuus. 

Lisätietoja 044 777 3185 tai kylpyla@suomussalmi.fi

Hinta alkaen

750€
HEMMOTTELULOMA
Hemmotteluloma Hotelli Kiannon Kuohuissa sisältää majoituk-
sen, päivälliset, aamiaiset, 60 minuutin hieronnan ja kuuma-
pakkauksen sekä jalkahoidon hoito-osastolla, virkistyskylpylän 
ja kuntosalin vapaan käytön.

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

Hinta alkaen

222€

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/hyvinvointi



MAJOITUS
Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko 
hotellissa keskellä kylää tai kelomökissä järven 
rannalla. Mikä on sinun valintasi?

Tutustu
WILD TAIGAN

TALVEEN
Luontoa ja kulttuuria

Talven 2015 parhaat vinkit
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info@wildtaiga.com

facebook.com/wildtaiga 
pinterest.com/wildtaiga

youtube.com/user/Wildtaiga

Hinta alkaen

85€

Varaa 044 0297 214 tai sales@lentiira.com

LENTIIRAN LOMAKYLÄ
Lentiiran lomakylässä on 9 eritasoisesti varusteltua talviasutta-
vaa mökkiä 2-8 hengelle ja saunaosasto, josta löytyy sähkö- 
ja savusauna. Lisäksi tarjolla on monipuolinen aktiviteettitarjon-
ta, välinevuokrausta ja kotieläimiä lasten iloksi.

Hinta alkaen

184€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

HIIHTÄEN PILKILLE
Kun omat kalavedet ovat jo tutut ja etsit uusia mahdollisuuksia, 
Kiantajärvi Suomussalmella on oikea valinta. Hiihtoladut lähtevät 
Kylpylähotellin pihasta ja pilkkipaikat löytyvät aivan vierestä. 

Hinta alkaen

30€

Varaa 040 050 7951 tai jari.talvio@pp.inet.fi

KELOMILJÖÖ KUHMOSSA
Kelomiljöö sijaitsee erämaaluonnon keskellä, 20 minuutin ajo-
matkan päässä Kuhmon keskustasta. Voit yöpyä sopimuksen 
mukaan joko idyllisessä Wanhassa pirtissä, tunnelmallisessa 
Keloaitassa tai upeassa Honkapirtissä.

Hinta alkaen

75€

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

KELKKAILLEN KUHMOSSA
Itäisen Kainuun mahtavien maisemien ja lumisten kelkkareittien 
varrella, Lammasjärven rannalla, sijaitsee tunnelmallinen Ho-
telli Kalevala. 

Hinta alkaen

70€

Varaa 08 655 1711 tai info@hotellikainuu.com

KUHMON TALVIPÄIVÄT
Nauti kunnon talvesta vuoden vaihteen aikaan Kuhmossa. Ren-
toudu hiihtäen, kävellen Rantaraittia pitkin, nauti hiljaisuudes-
ta ja rauhasta ulkoillessasi. Tai pelaa umpihangessa frisbeegol-
fia ja luistele ulkojäillä.

KULTTUURI

VILLIÄ  
ELÄMÄÄ

Alueella on runsas kulttuuritarjonta, jossa yh-
distyvät pitkät perinteet, luonto ja kulttuuri, sekä 
historialliset tapahtumat. Yksi Wild Taigan voi-
ma onkin monipuolisissa ja värikkäissä kulttuu-
ritapahtumissa, joita on tarjolla ympäri vuoden. 
Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon 
Talvi, joka järjestetään jo kahdeksannen kerran.

Wild Taigan koskematon erämaaluonto tarjo-
aa hyvät mahdollisuudet eläinten tarkkailuun ja 
niiden valokuvaamiseen myös talvella. Alueella 
voi bongata lumen aikana erityisesti ahmoja ja 
susia niiden omassa elinympäristössä.

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahmaa Lentiirassa 
myös talvella. Suomen ahmakannan arvioidaan olevan noin 
230–250 yksilöä. Muualla Euroopassa lajia esiintyy enää 
Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

Varaa 040 746 8243 tai  info@taigaspirit.com

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

150€
HUKKAREISSU KUHMOON
Kuhmossa sijaitseva studio on ainoita paikkoja Euroopassa, 
jossa voi nähdä säännöllisesti susia. Saman Venäjän lauman 
jäsenet ovat vierailleet kojuilla viikoittain vuodesta 2004. 

Varaa 050 5790 947 tai sami.rautiainen@articmedia.fi

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/kulttuuri-ja-historia  |  wildtaiga.fi/wildlife

A FROZEN HELL -TALVISOTAKIERROS 4 PV
Suomen itärajalle suuntautuva opastettu kiertomatka, jonka ai-
kana tutustutaan vuosien 1939–1940 talvisodan taistelupaikkoi-
hin ja merkittävimpiin kohteisiin Kuhmossa ja Suomussalmella. 

Varaa 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

Hinta alkaen

408€

KUHMON TALVI 1.1.–6.1.2016
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisestikin tunnustetut kuhmo-
laiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja taiteilijat. Luvassa on 
parasta kuhmolaista kulttuuria: musiikkia monessa muodossa, 
teatteria, näyttelyitä, kirjallisuutta ja jopa lähiruokaa. 

Ennakkomyynti Kuhmo-talolta, puh. 08 6155 5451  
tai paikan päältä tuntia ennen kutakin tilaisuutta
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Hinta alkaen

0€

MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, 
pöytäseuraksi tuntuu liittyvän Marsalkka itse. Kolmen ruokalajin  
ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

50€
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vaa mökkiä 2-8 hengelle ja saunaosasto, josta löytyy sähkö- 
ja savusauna. Lisäksi tarjolla on monipuolinen aktiviteettitarjon-
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Kun omat kalavedet ovat jo tutut ja etsit uusia mahdollisuuksia, 
Kiantajärvi Suomussalmella on oikea valinta. Hiihtoladut lähtevät 
Kylpylähotellin pihasta ja pilkkipaikat löytyvät aivan vierestä. 

Hinta alkaen

30€

Varaa 040 050 7951 tai jari.talvio@pp.inet.fi
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Kelomiljöö sijaitsee erämaaluonnon keskellä, 20 minuutin ajo-
matkan päässä Kuhmon keskustasta. Voit yöpyä sopimuksen 
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telli Kalevala. 
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KUHMON TALVIPÄIVÄT
Nauti kunnon talvesta vuoden vaihteen aikaan Kuhmossa. Ren-
toudu hiihtäen, kävellen Rantaraittia pitkin, nauti hiljaisuudes-
ta ja rauhasta ulkoillessasi. Tai pelaa umpihangessa frisbeegol-
fia ja luistele ulkojäillä.
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Alueella on runsas kulttuuritarjonta, jossa yh-
distyvät pitkät perinteet, luonto ja kulttuuri, sekä 
historialliset tapahtumat. Yksi Wild Taigan voi-
ma onkin monipuolisissa ja värikkäissä kulttuu-
ritapahtumissa, joita on tarjolla ympäri vuoden. 
Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon 
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niiden valokuvaamiseen myös talvella. Alueella 
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Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahmaa Lentiirassa 
myös talvella. Suomen ahmakannan arvioidaan olevan noin 
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Suomen itärajalle suuntautuva opastettu kiertomatka, jonka ai-
kana tutustutaan vuosien 1939–1940 talvisodan taistelupaikkoi-
hin ja merkittävimpiin kohteisiin Kuhmossa ja Suomussalmella. 
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Hinta alkaen

408€

KUHMON TALVI 1.1.–6.1.2016
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisestikin tunnustetut kuhmo-
laiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja taiteilijat. Luvassa on 
parasta kuhmolaista kulttuuria: musiikkia monessa muodossa, 
teatteria, näyttelyitä, kirjallisuutta ja jopa lähiruokaa. 

Ennakkomyynti Kuhmo-talolta, puh. 08 6155 5451  
tai paikan päältä tuntia ennen kutakin tilaisuutta
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MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, 
pöytäseuraksi tuntuu liittyvän Marsalkka itse. Kolmen ruokalajin  
ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 08 636 285 tai veikko.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen
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