KUHMO–SUOMUSSALMI

Tutustu
WILD TAIGAN
KESÄÄN
Luontoa ja kulttuuria
Kesän 2018 parhaat vinkit

wildtaiga.fi

facebook.com/wildtaiga

@visitwildtaiga, #visitwildtaiga

MAJOITU MUKAVASTI ja nauti hyvästä ruoasta
Hinta alkaen

Hinta alkaen

55€

10,40€

KIANNON KUOHUJEN KESÄTARJOUS

KULTAISEN KUKON KESÄLOUNAS

08 710 770 | hotelli@kiannonkuohut.fi | kiannonkuohut.fi

08 636 285 | pekka.huovinen@kultainenkukko.fi | kultainenkukko.fi

Vietä rentouttava loma Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen
kesätarjous sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa, runsaan aamiaisen sekä virkistyskylpylän ja kuntosalin käytön. Tarjous on voimassa
1.6.–31.8.2018.

Raikkaita kesäisiä makunautintoja, lähiruokaa ja villiyrttejä! Kultaisessa Kukossa on 50 asiakaspaikkaa ja tunnelmallinen 40-paikkainen kellarikabinetti. Kesälounas on tarjolla 15.6–31.8.2018, maanantaista lauantaihin
klo 10.30–16.00.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

54,50€

13,60€

HOTELLI KALEVALA

KESÄTEATTERIBUFFET

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi

08 710 770 | hotelli@kiannonkuohut.fi | kiannonkuohut.fi

Majoitu Kuhmossa Hotelli Kalevalassa, joka sijaitsee rauhallisella paikalla Lammasjärven rannalla. Kokeile erilaisia aktiviteetteja, hemmottele itseäsi hotellin hyvinvointiosastolla ja nauti ravintolan kainuulaisista ja kansainvälisistä herkuista!

Tervetuloa herkuttelemaan! Kiannon Kuohujen runsas kesäteatteribuffet on
tarjolla heinä-elokuussa aina Suomussalmen kesäteatterin esityspäivinä.

Hinta alkaen

65€

HOSSAN LOMAKESKUS

MAKUMATKA KOILLISMAALLE

Hossan Lomakeskus sijaitsee idyllisen Hossanjärven rannalla Hossan kansallispuiston tuntumassa. Majoitu valintasi mukaan joko hotellissa tai mökissä, ja valitse päivääsi sopivia aktiviteetteja monipuolisesta tarjonnasta.

Tervetuloa koillismaalaisten makujen äärelle! Majoitut Jokijärven rannalla
kodikkaassa saunallisessa huoneistossa ja pääset nauttimaan huippukokkien valmistamasta lähi- ja villiruokaillallisesta 6.7. tai 7.7.2018.

08 732 322 | info@hossanlomakeskus.com | hossanlomakeskus.com

08 847 511 | info@saija.fi | saija.fi

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

KAESAN KOTILEIPOMO

044 029 721 | sales@lentiira.com | lentiira.com

040 029 7213 | kaesa@kaesankotileipomo.fi | kaesankotileipomo.fi

Lomaile leppoisissa tunnelmissa rauhallisten metsien ja puhtaiden vesien äärellä. Lentiiran Lomakylä Kuhmossa on ulkoilijan paratiisi, josta löytyy leirintäalue, mökkimajoitusta ja aktiviteetteja kaiken ikäisille.

Kuhmolaisen Kaesan Kotileipomon suosituimpiin tuotteisiin kuuluvat mm. rönttöset, kalakukot ja rapeat puolukkatikut. Leipomolta saat mukaasi makeimmat tuliaiset – tutustu myös verkkokaupan tarjontaan!

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

B&B TAIGA SPIRIT

LOMA HOSSA
Majoitu historiallisesti arvokkaassa
puutalossa Kuhmon Lentiirassa.

Majoitusta pyöröhirsimökeissä
ja lomahuoneistoissa Hossan
kansallispuiston läheisyydessä.

Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
www.taigaspirit.com

HOTELLI KAINUU

Puh. 08 732 329
irene.paasovaara@loma-hossa.fi
www.loma-hossa.fi

MERJANLAHDEN MÖKIT
Majoitu Kuhmossa lähellä luontoa,
mutta keskellä kaupungin palveluja.

Useita mökkejä hyvien
harrastusmaastojen äärellä
Suomussalmella.

Puh. 08 655 1711
info@hotellikainuu.com
www.hotellikainuu.com

KUUMUSSA VIRTAA

Puh. 040 504 7760
www.merjanlahti.palvelee.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO
Majoituspalveluja, kursseja ja
retkiä pienryhmille Kuhmossa.

Majoitusta kodinomaisessa
tunnelmassa keskellä kylää
Suomussalmella.

Puh. 050 571 3952
sarvela.huotari@gmail.com
www.facebook.com/kuuvirtaa

LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ

Puh. 050 462 2066
kainuun@kuutamokeikat.fi
www.kuutamokeikat.fi

PORTIN MAJATALO
Leppoisan ilmapiirin leirintäalue
Kuhmon Lentuankoskien äärellä.

Majoitus-, kokous- ja
juhlatilapalveluja lähellä kuuluisaa
Raatteentietä.

Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
www.lentuankoski.fi

PYKÄLÄ

Puh. 040 089 2192
info@raatteenportti.fi
www.raatteenportti.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS
Mökkimajoitusta uniikissa
kelokylässä 18 km Kuhmon
keskustasta.

Majoitu mukavasti Taivalkoskella
hirsimökissä tai rivitalohuoneistossa.
Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

Puh. 040 050 7951
jari.talvio@pp.inet.fi
www.pykala.net

CAMPING HOSSAN LUMO

SAIJAN LOMAKARTANO
Caravan-alue ja mökkejä Hossan
kansallispuiston läheisyydessä.

Kodikasta majoitusta, maukasta
lähiruokaa ja aktiviteetteja
luonnossa Taivalkosken Jokijärvellä.

Puh. 050 016 6377
info@hossanlumo.fi
www.hossanlumo.fi

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Puh. 08 847 511
info@saija.fi
www.saija.fi

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO
Vaunupaikkoja ja vuokramökkejä
lähellä Hossan kansallispuistoa.
Puh. 050 844 692
hossa@retkeilykeskus.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

Unohtumattomia makuelämyksiä
ainutlaatuisessa ympäristössä
Suomussalmella.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
www.kultainenkukko.fi

TEKEMISTÄ kellon ympäri
Hinta alkaen

Hinta alkaen

118€

60€

OMATOIMINEN KOSKIKALASTUSPÄIVÄ

OMATOIMINEN MELONTARETKI

08 655 1711 | info@hotellikainuu.com | hotellikainuu.com

040 021 9197 | urpo.piirainen@erapiira.fi | erapiira.fi

Vietä loma kalastuksen parissa Kuhmossa! Paketti sisältää infopaketin koskista, koskiluvat, retkieväät ja koskikalastusvälineet sekä majoituksen kahdeksi yöksi, aamiaisen noutopöydästä ja iltasaunan.

Kuhmon erämaisilla vesillä voit toteuttaa unohtumattoman melontaretken,
joka vastaa omaa melonta- ja retkeilykokemustasi. Opastamme reittisuunnittelussa, vuokraamme melontakaluston ja kuljetamme sinut retkelle.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

55€

600€

PIHLAJAN POLKU

KAINUUN JÄRVET JA METSÄT

050 357 6501 | info@holltalli.fi | holltalli.fi

040 733 9262 | sales@upitrek.com | upitrek.com

Lähde opastetulle ratsastusretkelle islanninhevosella mahtaviin maisemiin!
Ryhmän tason mukaan edetään joko leppoisaa taivallusta tai vauhdikasta
laukkaa rauhallisilla metsäteillä ja poluilla.

Hinta alkaen

Omatoiminen pyöräilyviikko vie sinut Kainuun maaseudulle, metsiin, vaaroille
ja järvien rannoille. Valmiiksi valitut mukavat majapaikat, kuvankauniit maisemat ja rauhalliset tiet takaavat onnistuneen pyöräilymatkan.

AITTOLAN ERÄPALVELUT

38€

SUP-LAUTARETKI

Luonto- ja eräpalvelut,
retket ja tapahtumat.
Puh. 050 047 2734
klimenko.mika@gmail.com
www.aittolanretket.fi

Muista
myös
nämä!

HIKES´N TRAILS

Oletko aina halunnut kokeilla hauskaa SUP-lautailua? Lähde opastetulle retkelle Kuhmoon, jossa pääset viettämään kesäpäivää kauniilla Lammasjärvellä!

Yksilöllisiä, seikkailullisia retkiä
upeisiin luontokohteisiin.
Puh. 040 553 5469
info.hikesntrails@gmail.com
www.hikesntrails.com

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

HOSSA TRAVEL
Erämaatilamajoitusta ja
opaspalveluja Hossassa.
Puh. 040 764 6137
hossatravel@gmail.com
www.hossatravel.com

22€

VIERAILU HUSKYTILALLA

Tule tutustumaan valloittaviin rekikoiriin! Ystävälliset koirat ottavat vieraat
avosylin vastaan, ja opas kertoo lisää niiden historiasta, hoidosta, ruokinnasta ja treenaamisesta.

044 261 3389 | aki.karajaoja@gmail.com | routatravel.fi

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/fi/kesaaktiviteetit

ÄKSYT ÄMMÄT
Luonnonläheisiä lomia, kuten
palkitut Majatalosta majataloon
-vaellukset.
Puh. 040 087 7085
aksyt@aksytammat.fi
www.aksytammat.fi

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa
Hinta alkaen

Hinta alkaen

90€

250€

ILTARETKI KARHUKOJULLE

METSON JA TEEREN SOIDIN

08 736 160 | info@martinselkonen.fi | martinselkonen.fi

050 579 0947 | sami.rautiainen@articmedia.fi | articmedia.fi

Lähde jännittävälle karhunkatseluretkelle erämaahan! Kojulta nähdään normaalisti 5–10 karhua kuuden tunnin mittaisen iltaretken aikana. Hyvät mahdollisuudet nähdä myös karhunpentuja.

Näe metson ja teeren aamuöinen soidin telttapiilosta käsin. Huhti-toukokuussa sinulla on mahdollisuus kuvata näiden lintujen jaloa tanssia Kuhmossa.
Halutessasi voit yhdistää lintumatkasi petojen tai vesilintujen tarkkailuun tai
valokuvavaellukseen vanhoissa metsissä.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

150€

150€

YÖ PETOJEN MAILLA

SUURPEDOT

040 181 7570 | info@viiksimo.fi | viiksimo.fi

050 579 0947 | sami.rautiainen@articmedia.fi | articmedia.fi

Tule kuvaamaan petoja Boreal Wildlife Centreen Kuhmon Viiksimoon! Kojut sijaitsevat rajavyöhykkeellä, jossa sinulla on hyvät mahdollisuudet nähdä karhuja. Hyvällä tuurilla pääset kuvaamaan myös ahman tai suden.

Kaikki tai ei mitään – sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen komeat suurpedot karhu, ahma ja susi samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maaja merikotka, ovat mahdollisia vierailijoita.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

130€

220€

ELÄMYSYÖ KARHUJEN JA AHMOJEN KESKELLÄ

KARHUJA KAINUUN KORPIMAILLA

040 746 8243 | info@taigaspirit.com | taigaspirit.com

050 518 9775 | info@arolabear.fi | arolabear.fi

Lähde unohtumattomalle kuvausretkelle Kuhmoon! Pääset ammattioppaan
opastuksella kurkistamaan karhujen ja ahmojen elämään, ja kuvaamaan
näitä upeita petoja lähempää kuin koskaan.

HOSSAN KARHUT
Opastettuja karhujen ja kotkien
katselu- ja kuvausretkiä.
Puh. 050 325 8966
hossankarhut@hotmail.fi
www.facebook.com/HossanKarhut

RAATTEEN PETOBONGAUS
Karhunkatselua Suomussalmen
erämaisemissa.
Puh. 040 843 4645
markku.matero@suomussalmi.net

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/fi/wildlife

Näe metsän kuningas omin silmin! Tällä kahden yön retkellä pääset nauttimaan karhujen katselusta ja kuvaamisesta ilman kiirettä itärajan tuntumassa Suomussalmella, tunnelmallisella Arolan maatilalla.

KULTTUURIA ja historiaa
Hinta alkaen

Hinta alkaen

5€

18,50€
KUHMON KAMARIMUSIIKKI 14.−28.7.2018

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 27.6.–1.7.2018

08 652 0936 | kuhmo.festival@kuhmofestival.fi | kuhmofestival.fi

040 179 8600 | phh@runolaulu.fi | sommelo.net

Kuhmon Kamarimusiikki soi jo 49. kerran! 15 päivään mahtuu yli 70 konserttia, yli 350 teosta ja 150 taiteilijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa.
Tänä vuonna festivaalin teema on Unelmien kauppa. Ohjelma ja taiteilijaesittelyt löytyvät kotisivulta kuhmofestival.fi.

Uutuus

Vuosittain Kainuussa ja Vienan Karjalassa järjestettävän Sommelon pääosassa ovat uudet ja vanhat kansanmusiikin muodot ja runolaulu. Konserttien lisäksi tarjolla on myös taidenäyttelyitä ja muuta ohjelmaa.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

48€

4€

KARJALAINEN ILTA

RAATTEEN PORTTI

050 344 3824 | majatalo@puukarinpysakki.fi | puukarinpysakki.com

040 089 2192 | info@raatteenportti.fi | raatteenportti.fi

Tutustu karjalaiseen ruokaperinteeseen! Keittiön sydän on perinteinen puulla lämmitettävä uuni, jonka siimeksissä hautuvat Majatalon herkut. Illallisen lomassa pääset nauttimaan myös kantelemusiikista ja kansanlauluista.

Tule tutustumaan suomussalmelaisten elämään vahvasti vaikuttaneen talvisodan ja Suomen sotahistorian yhden merkittävimmän taistelun kulkuun. Myös
Talvisodan monumentti kivikenttineen on vaikuttava nähtävyys.

Hinta alkaen

5€

IHMINEN JA KOSMOS

KUHMON TALVISOTAMUSEO

08 6155 5451 | kuhmo.talo@kuhmo.fi | ihminenjakosmos.fi

08 6155 5395 | museo@kuhmo.fi | kuhmo.fi

Keskusteleva kulttuuritapahtuma Ihminen ja Kosmos järjestetään Kuhmossa
17.3.2018. Tämän vuoden teemana on hyvinvointi, ja tapahtumassa esiintyvät viulistit Sergey Malov, Minna Pensola ja Antti Tikkanen.

Koe talvisodan tapahtumat omin silmin. Talvisotamuseossa esitellään esineiden, valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden avulla talvisodan aikaisia tapahtumia Kuhmossa.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

189€

2€

KULTTUURIRETKI

JUMINKEKO

08 655 1711 | info@hotellikainuu.com | hotellikainuu.com

08 653 0670 | info@juminkeko.fi | juminkeko.fi

Kuhmon ja Suomussalmen maisemissa. Tämä ryhmille suunniteltu kolmen
vuorokauden retki sisältää monta mielenkiintoista käyntikohdetta sekä Kuhmossa että Suomussalmella. Tutuiksi tulevat mm. alueen sotahistoria, Kalevala sekä kirjailija Ilmari Kianto.

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/fi/kulttuuri-ja-historia

Tule ihailemaan maailman laajimpiin kuuluvaa Kalevala-kokoelmaa! Juminkeko on Kalevalan informaatiokeskus, joka tarjoaa vanhinta kansallista perinnettämme modernein keinoin.

NÄHTÄVÄÄ ja koettavaa
Hinta alkaen

5,70€

HOSSAN KANSALLISPUISTO

HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA

hossa@metsa.fi | luontoon.fi/hossa

050 362 0609 | ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi | niittykahvila.fi

Lähde lomailemaan Hossaan! Suomen 40. kansallispuisto on retkeilijän paratiisi, jonka upeat harjumaisemat ja vesistöt ovat vertaansa vailla. Hossassa riittää myös nähtävää, kuten kanjonijärvi Julma-Ölkky ja Värikallion esihistorialliset kalliomaalaukset.

Lähes tuhatpäinen Hiljainen Kansa on ihastuttanut kulkijoita 5-tien varrella
jo yli 20 vuotta. Rapeareunaiset muurinpohjaletut paistuvat Niittykahvilassa avotulella ja aito nokipannukahvi kruunaa kokemuksen. Ryhmille myös
lounasruokailuja ympäri vuoden!

Vapaa
pääsy!
KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA

VIIHDY JA SHOPPAILE KAUPPOJEN KAJAANISSA

040 825 6060 | petola@metsa.fi | luontoon.fi/petola

040 586 0966 | kauppojenkajaani.fi

Luontokeskus Petola tarjoaa monipuolista tietoa Suomen suurpedoista. Vaihtuvat näyttelyt puolestaan esittelevät ajankohtaisia teemoja, ja tänä vuonna
myös Hossan kansallispuisto on esillä Petolassa. Petolasta saat myös parhaat retkeilyvinkit!

Hinta alkaen

Kauppojen Kajaanissa voit viettää päivää ostosten, hyvän palvelun ja ihanien kahviloiden teemalla. Tarjolla on myös kaikille ilmaisia tapahtumia, joista voit nauttia ostosten lomassa. Tutustu myös kanta-asiakas Kauppamummon hauskoihin seikkailuihin!

HOSSAN LUONTOKESKUS

7€

TURJANLINNAN KESÄRISTEILYT

Muista
myös
nämä!
Ravintolapalvelut, neuvonta,
näyttelyt, kartat ja lupamyynti.
Puh. 040 751 7221
hossa@metsa.fi
www.luontoon.fi/
hossanluontokeskus

KUUTAMO-SHOP

Kirjailija Ilmari Kiannon taiteilijakoti Turjanlinna sijaitsi kauniin Kiantajärven
rantamaisemissa. Kiannon sielunmaisemiin pääsevät vierailijat tutustumaan
kesäisin opastettujen järviristeilyjen yhteydessä.

Paikallisia, luonnonläheisiä
tuotteita itselle tai tuliaisiksi aivan
Suomussalmen keskustassa.
Puh. 08 710 751
kainuun@kuutamokeikat.fi

08 6155 5545 | tourist.office@suomussalmi.fi | suomussalmi.fi

Hinta alkaen

KAINUUN RASTIVIIKKO
Koko perheen suunnistus- ja
lomaviikko Kajaanissa 1.–6.7.2018.
Puh. 044 512 3517
info@rastiviikko.fi
www.rastiviikko.fi

10€

HOSSAN POROPUISTO

KUHMON HILPEÄ HEINÄKUU

Hossan Poropuistossa pääset tutustumaan aidon porotilan elämään ja ruokkimaan sekä valokuvaamaan poroja. Kesäisin tarjolla on porokeittolounas ja
kotatyyppisessä ravintolassa järjestetään myös muita ruokailuja tilauksesta.

040 755 9834 | info@hossanporopuisto.fi | hossanporopuisto.fi

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/fi/nahtavaa | wildtaiga.fi/fi/nahtavyydet | wildtaiga.fi/fi/festivaalit

Musiikkia, leikkiä, perinnettä,
liikuntaa ja luontoa Kuhmossa
koko heinäkuun ajan.
www.lastenkuhmo.fi

HYVINVOINTIA
luonnosta KOKOUSPAKETIT
kaikkiin tarpeisiin
Uutuus

Hinta alkaen

110€

PARISUHTEEN HEMMOTTELUPAKETTI

KUHMO-TALON KOKOUSPALVELUT

044 275 5288 | kalevalapark@suomi24.fi | kalevalapa.fi

08 6155 5451 | kuhmo.talo@kuhmo.fi | kuhmotalo.fi

Anna aikaa parisuhteelle hemmotteluun luonnonrauhassa Kuumussa. Pääsette viettämään laatuaikaa yhdessä turvehoidossa ja -saunassa rentoutuen, unohtamatta herkullista ruokaa ja idyllistä majoitusta järven rannalla.

Uutuus

Kuhmo-talo tarjoaa kahden suuren salin ja ravintolan kokonaispalvelut, joilla kokouksesi onnistuu varmasti. Kokouspalvelut sisältävät myös mahdollisuuden laadukkaaseen ohjelmatarjontaan kamarimusiikista ja kevyen musiikin tähdistä teatteriesityksiin asti.

Hinta alkaen

36€

TÄYDELLINEN LEPOHETKI

KOKOUS VANHASSA KURIMOSSA

040 067 7667 | sanna@ikivalkea.fi | ikivalkea.fi

08 636 285 | pekka.huovinen@kultainenkukko.fi | kultainenkukko.fi

Ikivalkean lempeä joogatunti ja ohjattu syvärentoutus saattelevat sinut
täydellisen levon tilaan. Kehoa ja mieltä voiteleva harjoitus palauttaa
elinvoiman ja lataa akut täyteen hyvinvointia.

Uutuus

Kun on uusien ideoiden aika, Vanha Kurimo tarjoaa innostavan ympäristön
kokouksellenne. Avaran hirsipirtin ohella käytössänne on viihtyisiä ryhmätyötiloja. Ruokailut ja kahvitauot onnistuvat toivomustenne mukaan, huolella valmistettujen makujen siivittäminä.

Hinta alkaen

20€

METSÄJOOGA

SAIJAN KOKOUSPAKETIT 2018

050 356 2006 | joogataival@gmail.com | joogataival.fi

08 847 511 | info@saija.fi | saija.fi

Metsäjooga on loistava tapa sukeltaa luontoon rauhoittumaan ja hengittelemään puhdasta ja virkistävää ilmaa. Hossan harjut ja mäntymetsiköt tarjoavat kauniin ja valoisan joogasalin luonnossa kulkijalle. Metsäjooga sopii kaikille kunnosta ja iästä riippumatta!

Saijan Lomakartano tarjoaa kokouspalveluja (tilat, majoitus, ruokailu, ohjelmapalvelut), joista voit koostaa haluamasi näköisen kokonaisuuden tarpeesi mukaan. Vaihtelua perinteiseen kokoukseen saatte vaikkapa kokoustamalla tunnelmallisessa kodassa!

Hinta alkaen

140€

HEMMOTTELULOMANEN KAHDELLE

KOKOUS HOTELLI KALEVALASSA

kalevalan.kuntoutuskoti@kalevalankk.fi | hyvinvointisampo.fi

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi

Vietä rentouttava kahden päivän miniloma ystäväsi tai puolisosi kanssa. Nautitte hyvästä ruuasta, ystävällisestä palvelusta sekä hemmotteluhoidoista. Kaunis mäntymaasto ympärillä tarjoaa myös loistavat ulkoilumahdollisuudet.

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/fi/hyvinvointi | wildtaiga.fi/fi/kokoukset

Hotelli Kalevalan kokouspalvelu räätälöi jokaisen kokouksen vastaamaan
ryhmän tarpeita. Kolmen erikokoisen kokoustilan lisäksi voitte varata käyttöönne wellness-osaston ja yhdistää päivään erilaisia ohjelmapalveluja.

