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KAHDEN HENGEN PIKKUJOULUT 
Vietä perinteiset pikkujoulut! Tarjoamme sinulle ja ystävällesi rentoutumista 
kylpylässä, hemmottelua, teatteri-ilottelua Teatteri Retikassa, runsaan jou-
lupöydän sekä orkesteritanssit. Tervetuloa perinteisen pikkujoulun maail-
maan!

Hinta alkaen

105€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

PIKKUTONTUN JOULUNAIKA 
Mikä olisikaan joulu ilman pikkutonttuja! Tuloiltana teemaan johdat-
telee tonttumaiseen tapaansa Teatteri Retikan joulurevyy. Iltaan kuu-
luu myös herkkuja notkuva joulupöytä ja orkesteritanssit. Ohjelmassa 
myös opastettu aamukävely Kultainen neito ja Riihitontun tarinatuokio. 

Hinta alkaen

212€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ  
Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu ja mais-
tuu. Tunnelmallisessa hirsitalossa saat nauttia joulun odotuksesta joka 
solulla. Monipuolisesta joulupöydästä löytyy ensiluokkaisista raaka-
aineista valmistettuja perinteitä kunnioittavia herkkuja. 

Hinta alkaen

33,50€

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

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva ravintola Kultainen Kukko on talo, joka 
elää rakkaudesta hyvään ruokaan. Talon joulupöydän ääressä ymmär-
tää, että ravintolassa rakastetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa. 

Hinta alkaen

28,50€

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

Uutuus

KUHMO–SUOMUSSALMI

HOSSA
Suomi100 -juhlavuoden
   kansallispuisto 2017 

Hossan alue tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luon-
nossa liikkumiseen myös talvella. Tutustu Hossan mat-
kailuyritysten monipuoliseen tarjontaan ja vietä mukava 
loma upeissa kansallispuiston maisemissa!

JOULUN TAIKAA
lähellä luontoa

Vietä aito maalaisjoulu luonnon helmassa tai nauti runsai-
den noutopöytien herkuista pikkujoulujen merkeissä! Wild 
Taigan alueen joulu on ihanan valkea ja tuhannet tähdet 
tuikkivat kirkkaalla taivaalla. Hengähdystauon arkeen tar-
joavat hotellien täyden palvelun paketit, voit helposti koos-
taa itsellesi sopivan kokonaisuuden myös eri yritysten tar-
jonnasta.

MAJOITUSTA
ja makoisaa ruokaa
   moneen makuun

Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko hotellis-
sa keskellä kylää tai tunnelmallisessa kelomökissä järven 
rannalla. Alueen ravintoloista löytyy herkkuja ja paikal-
lista ruokaa jokaiseen makuun.

HOTELLI KAINUU 
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä 
kaupungin palveluja. Hotellista löydät mm. pelisalin ja 
aamiaispöydästä herkullista lähiruokaa.
08 655 1711, info@hotellikainuu.com
www.hotellikainuu.com

HOTELLI KALEVALA 
Kalevala-eepoksen ”Kokko-linnun” muotoon rakennettu 
hotelli sijaitsee 3 km päässä Kuhmon keskustasta Lammasjärven 
rannalla. Hotelli Kalevalan ravintolassa pääset nauttimaan 
kainuulais-kansainvälisistä herkuista.
08 655 4100, sales@hotellikalevala.fi
www.hotellikalevala.fi 

LENTIIRAN LOMAKYLÄ 
Mökkimajoitusta, pirttiravintola sekä aktiviteetteja ja 
välinevuokrausta 45 km Kuhmon keskustasta.
044 029 7214, sales@lentiira.com
www.lentiira.com

PYKÄLÄ 
Uniikki kelokylä kauniin luonnon keskellä noin 18 km Kuhmon 
keskustasta tarjoaa majoitusta mukavuuksin ympäri vuoden.
040 050 7951, jari.talvio@pp.inet.fi
www.pykala.net

AROLAN MAATILA 
Tupakeittiöllä varustettuja, moderneja mökkimäisiä 
huoneistoja itärajan tuntumassa Suomussalmella.
050 518 9775, info@arolabear.fi
www.arolabear.fi

KYLPYLÄHOTELLI KIANNON KUOHUT 
Ainutlaatuinen kokonaisuus palveluita saman katon alla 
Suomussalmella: 73 hotellihuonetta, 450-paikkainen ravintola, 
kokoustiloja, virkistyskylpylä sekä hoito-osasto.
08 710 770, hotelli@kiannonkuohut.fi
www.kiannonkuohut.fi

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS
Huone- ja mökkimajoitusta ympäri vuoden Itärajan läheisyydessä 
Suomussalmella. Eräkeskukselta löytyy myös ruokailutilat, grillikota ja saunat.
08 736 160, info@martinselkonen.fi
www.martinselkonen.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO 
Laadukasta ja edullista majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa, aivan kylän keskustassa Suomussalmella.
050 362 0609, kainuun@kuutamokeikat.fi
www.kuutamokeikat.fi

PORTIN MAJATALO 
Majoitus-, kokous- ja juhlatilapalveluja lähellä kuuluisaa 
Raatteentietä ja Raatteen Portin talvisotanäyttelyä Suomussalmella.
040 089 2192, info@raatteenportti.fi
www.raatteenportti.fi

CAMPING HOSSAN LUMO
Caravan-alue ja mökkimajoitusta.
050 016 6377, info@hossanlumo.fi
www.hossanlumo.fi 

EXPERIENCE KL
Vaunupaikkoja ja vuokramökkejä sekä 
ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta.
050 384 4692, oparihossa@suomi24.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

HOSSAN LOMAKESKUS
Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä monipuolisia aktiviteetteja.
08 732 322, info@hossanlomakeskus.com
www.hossanlomakeskus.com

HOSSAN LUONTOKESKUS
Retkeilyneuvonta, kartat, näyttelyt ja matkamuistot (avoinna 
seuraavan kerran maaliskuussa 2017, ennen tätä neuvontaa 
saatavilla puhelimitse).
040 751 7221, hossa@metsa.fi
www.luontoon.fi/hossanluontokeskus

HOSSAN POROPUISTO
Kahvio, tilausravintola ja ohjelmapalveluja.
040 755 9834, info@hossanporopuisto.fi
www.hossanporopuisto.fi

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

LOMA HOSSA
Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja lomahuoneistoissa.
08 732 329, irene.paasovaara@loma-hossa.fi
www.loma-hossa.fi

Hossalaisia matkailu-
yrityksiä

MAALAISJOULU 
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona läm-
mitetään savusauna ja ruokaillaan tunnelmallisessa pirtissä. Luvassa 
myös ulkoilua ja tarinoita rajan pinnalla elämisestä. 

Hinta alkaen

160€

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

29,90€
NIITTYTUVAN HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää Joulun henki. Uunin 
kupeella, tulen loimussa mieleen palaavat tarinat heinänteosta, kotiton-
tuista ja joulun perinteistä. Ulkonuotiolla voi katsella kipinöiden leikkiä yö-
taivasta vasten. Tervetuloa tunnelmoimaan ja nauttimaan hyvästä ruuasta! 

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

Pykälä Hossan Poropuisto

Hotelli Kalevala Hossan luontokeskus

Uutuus
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REVONTULISEIKKAILU
Tule revontuliseikkailulle Vuokattiin! Ajamme 20 km matkan koiraval-
jakoilla pitkin metsiä, peltoja ja järven jäätä. Ihaile Vuokatin vaarojen 
yöllistä siluettia ja jos onni suosii, pääsemme näkemään vaarat myös 
revontulien loisteessa! 

Hinta alkaen

95€

Varaa 040 911 5323 tai info@vuokattisafaris.com
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AKTIVITEETTEJA
moneen makuun

Wild Taigan alueen talvi tarjoaa paljon vaihtoehtoja sekä 
omatoimiseen liikkumiseen että ohjatuille aktiviteeteille. Tal-
visin alueen monipuoliset retkipolut muuntuvat hiihtouriksi. 
Vauhtia kaipaava voi puolestaan kiitää koiravaljakolla lu-
misten maisemien keskellä. Talven suosituimpiin aktiviteettei-
hin kuuluvat maasto- ja retkihiihto, lumikenkäily, huskysafa-
rit sekä koskiuinti.

KOSKIKELLUNTA
Koe jännittävä ja ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa Pajak-
kakoskessa! Huippuvarusteissa pysyt kuivana ja lämpimänä, joten koke-
mus on taatusti hauska ja turvallinen!

Hinta alkaen

80€

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

MARTINSELKOSEN HIIHTO
Tällä perinteisellä hiihtoretkellä hiihdetään omaan tahtiin kauniissa 
maisemissa halki talvisen Martinselkosen luonnonsuojelualueen. Mat-
kan varrella nautitaan lounas nuotiopaikalla. Hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

25€

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Hiihtovaellus klassikkomme, 7 päivää ja 6 yötä - opastettu ja huollettu 
retki halki Kainuun asumattomien korpimaisemien Venäjän rajan pin-
nassa. Päivittäinen hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

935€

Varaa 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

KAVERIPORUKAN SPORTTIPÄIVÄ
Tule viettämään sporttista yhdessäoloa kavereiden kanssa! Hotelli Kai-
nuussa on pelisali, jossa voit pelata mm. biljardia tai snookeria. Mikäs sen 
hauskempaa kuin pelata frisbeegolfia umpihangessa tai lumikenkäillä op-
paan johdolla noin 2 km lenkki luonnon keskellä. 

Hinta alkaen

87€

Varaa 08 655 1711 tai info@hotellikainuu.com

VILLIÄ ELÄMÄÄ
Kainuun korpimetsissä

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

Uutuus

Klassikko

HYVINVOINTIA
ja hemmottelua

Hemmottele itseäsi ja irtaudu arjen kiireestä! Puhdas luon-
to ja ulkoilma-aktiviteetit edistävät terveyttä ja hyvinvointia. 
Ulkoilun jälkeen on ihana jatkaa päivää hemmottelevilla 
hoidoilla ja hieronnoilla, rentouttavissa saunoissa tai kylpy-
län poreissa. 

Hinta alkaen

222€
ROMANTTINEN HEMMOTTELULOMA
Tuo rakkaasi hemmottelulomalle! Rentouttavalla 2 vrk lomalla pääsette 
yhdessä ulkoilemaan, ostoksille, hoito-osastolle rentoutumaan ja kylpy-
lään virkistymään sekä viettämään romanttista iltaa illallisen merkeissä. 

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

HOTELLI KALEVALAN TURVESAUNA
Turvekokovartalonaamio pehmentää ja kiinteyttää ihoa, vähentää ihon ki-
reyttä ja tasoittaa ihon väriä sekä antaa virkistävän yleisvaikutuksen. Se 
vilkastuttaa aineenvaihduntaa sekä vaikuttaa lihas- ja nivelkipuihin. Tur-
vesaunan jälkeen ihosi on ihanan pehmeä ja olosi on mukavan raukea.

Hinta alkaen

30€

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

KULTTUURIA
ja historian havinaa

Wild Taigan alueen yksi voima on monipuolisissa ja värik-
käissä kulttuuritapahtumissa, joita on tarjolla ympäri vuo-
den. Tapahtumissa yhdistyvät pitkät perinteet, luonto ja kult-
tuuri. Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon Talvi, 
joka järjestetään tulevana talvena jo yhdeksännen kerran.

SAONOJEN TAEKAA RAJAKARTANOSSA
Lempeät löylyt kutsuu sinut rentoutumaan kiireettömästi Loma-Hossan Ra-
jakartanon tunnelmallisten saunojen löylyihin. Löylyihin ja lämpimään pal-
juun katoaa kolotukset ja korvennukset! 

Hinta alkaen

50€

Varaa 040 081 3546 tai irene.paasovaara@loma-hossa.fi

Uutuus

Hinta alkaen

150€
SUURPEDOT LUMELLA
Myös talviaikaan sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen suurpedot 
ahma ja susi samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja me-
rikotka ovat mahdollisia vieraita. Kuhmossa paras kotkien muuttoaika 
on huhtikuu.

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

KUHMON TALVI 31.12.2016–6.1.2017
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisesti tunnustetut kuhmolaiset kulttuurita-
pahtumien järjestäjät, harrastajat ja taiteilijat. Luvassa on parasta kuhmo-
laista kulttuuria: musiikkia, teatteria, näyttelyitä ja kirjallisuutta. Ennakko-
myynti Kuhmo-talolta tai tuntia ennen kutakin tilaisuutta paikan päältä.

Hinta alkaen

5€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

KAMARIMUSIIKKIA, KARHUJA JA KALEVALAA
Päiväretken kohteina ovat kiehtova Luontokeskus Petola, Kalevalan 
pesä Jumikeko ja Kuhmon Kamarimusiikin esittely arkkitehtuuriltaan 
vaikuttavassa Kuhmo-talossa. Päivään sisältyy myös ruokailu ja halu-
tessanne elävää musiikkia.

Hinta alkaen

29€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

SYDÄNTALVEN TARINOITA
Tutustu Suomussalmen historiaan! Kylpylähotelli Kiannon Kuohut tarjo-
aa rentouttavat puitteet tutustumismatkalle pohjoiskainuulaiseen sielun-
maisemaan. Pääset tutustumaan paikallishistoriaan ja Ilmari Kiannon 
kotimaisemaan Turjanlinnaan sekä perinteiseen käsityönäyttelyyn. 

Hinta alkaen

168€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

MAJATALOSTA MAJATALOON -RUOKAMATKA
Lähde aitojen makujen ruokamatkalle! Vuonna 2015 Suomen parhaana 
ruokamatkailutuotteena palkittu karjalainen ruokamatka, joka vie aitojen 
makujen ja karjalaisen ruokakulttuurin alkusijoille. Kussakin majatalossa 
pääset tutustumaan ja opettelemaan karjalaisten herkkujen valmistusta. 

Hinta alkaen

145€

Varaa 040 087 7085 tai aksyt@aksytammat.fi

Hinta alkaen

180€
SUSI VIIKSIMOSSA
Susi ei ole yhtä helppo kuvauskohde kuin karhu, mutta pääkojullam-
me sinulla on mahdollisuus päästä kuvaamaan susia niiden luonnolli-
sessa elinympäristössä. Parhaiten susia näkee keväällä. kun niiden on 
vaikea liikkua sulavassa lumessa. 

Varaa 040 181 7570 tai info@viiksimo.fi

Palkittu

RENTOUDU KYLPYLÄN POREISSA 
Kylpylä Kiannon Kuohuissa käytössäsi ovat suomalainen sauna ja turk-
kilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 m kuntouintiallas, kyl-
mävesiallas sekä lastenallas vesiliukumäkineen. Myös avantouintimah-
dollisuus.

Varaa 044 777 3185 tai kylpyla@suomussalmi.fi

Hinta alkaen

5,30€

Uutuus

YRTTIPOREKYLPY 
Yrttiporekylpy tapahtuu hoitoaltaassa, jossa vesi- ja ilmasuihkut hiero-
vat kehoa päästä jalkoihin rentouttaen kireitä ja jäykkiä lihaksia. Ylelli-
nen yrttikylpy rauhoittaa paitsi kehoa myös mieltä.

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

18€

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS 
Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahma, jokin muu eläin tai lintu 
metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta. Suomessa on arvioitu ahmo-
ja olevan noin 250 yksilöä. Vuonna 2015 ahmaa nähtiin kojusta 80 % 
todennäköisyydellä. 

Varaa 040 746 8243 tai info@taigaspirit.com

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

50€
KURIMON MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, pöy-
täseuraksi tuntuu liittyvän itse Marsalkka Mannerheim. Kolmen ruokala-
jin ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 050 344 0744 tai pekka.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

14,90€
HILJAISEN KANSAN KUISKEET
Lähes tuhatpäiseen Hiljaiseen Kansaan voit tutustua heti kevään alka-
essa. Elämyshetkessä kuulemme tarinan Hiljaisen Kansan syntymäs-
tä ja matkasta tähän päivään. Aidossa niittytunnelmassa opettelemme 
tekemään nuotion, jossa teemme taikajuomaa voimaloitsun kera. 

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

RAKKAUDESTA ISÄNMAAHAN
Talvisodan syttyessä 30.11.1939 Suomussalmella Neuvostoliiton rajan 
läheisyydessä sijaitsevien talojen asukkaita ei ollut evakuoitu. Elämyk-
sellinen opastuskierros Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä Suomussal-
mella avaa naisten ja lasten kokemuksia ja tunteita sodan melskeissä. 

Hinta alkaen

29€

Varaa 040 089 2192 tai info@raatteenportti.fi

Uutuus
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den. Tapahtumissa yhdistyvät pitkät perinteet, luonto ja kult-
tuuri. Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon Talvi, 
joka järjestetään tulevana talvena jo yhdeksännen kerran.

SAONOJEN TAEKAA RAJAKARTANOSSA
Lempeät löylyt kutsuu sinut rentoutumaan kiireettömästi Loma-Hossan Ra-
jakartanon tunnelmallisten saunojen löylyihin. Löylyihin ja lämpimään pal-
juun katoaa kolotukset ja korvennukset! 

Hinta alkaen

50€

Varaa 040 081 3546 tai irene.paasovaara@loma-hossa.fi

Uutuus

Hinta alkaen

150€
SUURPEDOT LUMELLA
Myös talviaikaan sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen suurpedot 
ahma ja susi samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja me-
rikotka ovat mahdollisia vieraita. Kuhmossa paras kotkien muuttoaika 
on huhtikuu.

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

KUHMON TALVI 31.12.2016–6.1.2017
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisesti tunnustetut kuhmolaiset kulttuurita-
pahtumien järjestäjät, harrastajat ja taiteilijat. Luvassa on parasta kuhmo-
laista kulttuuria: musiikkia, teatteria, näyttelyitä ja kirjallisuutta. Ennakko-
myynti Kuhmo-talolta tai tuntia ennen kutakin tilaisuutta paikan päältä.

Hinta alkaen

5€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

KAMARIMUSIIKKIA, KARHUJA JA KALEVALAA
Päiväretken kohteina ovat kiehtova Luontokeskus Petola, Kalevalan 
pesä Jumikeko ja Kuhmon Kamarimusiikin esittely arkkitehtuuriltaan 
vaikuttavassa Kuhmo-talossa. Päivään sisältyy myös ruokailu ja halu-
tessanne elävää musiikkia.

Hinta alkaen

29€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

SYDÄNTALVEN TARINOITA
Tutustu Suomussalmen historiaan! Kylpylähotelli Kiannon Kuohut tarjo-
aa rentouttavat puitteet tutustumismatkalle pohjoiskainuulaiseen sielun-
maisemaan. Pääset tutustumaan paikallishistoriaan ja Ilmari Kiannon 
kotimaisemaan Turjanlinnaan sekä perinteiseen käsityönäyttelyyn. 

Hinta alkaen

168€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

MAJATALOSTA MAJATALOON -RUOKAMATKA
Lähde aitojen makujen ruokamatkalle! Vuonna 2015 Suomen parhaana 
ruokamatkailutuotteena palkittu karjalainen ruokamatka, joka vie aitojen 
makujen ja karjalaisen ruokakulttuurin alkusijoille. Kussakin majatalossa 
pääset tutustumaan ja opettelemaan karjalaisten herkkujen valmistusta. 

Hinta alkaen

145€

Varaa 040 087 7085 tai aksyt@aksytammat.fi

Hinta alkaen

180€
SUSI VIIKSIMOSSA
Susi ei ole yhtä helppo kuvauskohde kuin karhu, mutta pääkojullam-
me sinulla on mahdollisuus päästä kuvaamaan susia niiden luonnolli-
sessa elinympäristössä. Parhaiten susia näkee keväällä. kun niiden on 
vaikea liikkua sulavassa lumessa. 

Varaa 040 181 7570 tai info@viiksimo.fi

Palkittu

RENTOUDU KYLPYLÄN POREISSA 
Kylpylä Kiannon Kuohuissa käytössäsi ovat suomalainen sauna ja turk-
kilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 m kuntouintiallas, kyl-
mävesiallas sekä lastenallas vesiliukumäkineen. Myös avantouintimah-
dollisuus.

Varaa 044 777 3185 tai kylpyla@suomussalmi.fi

Hinta alkaen

5,30€

Uutuus

YRTTIPOREKYLPY 
Yrttiporekylpy tapahtuu hoitoaltaassa, jossa vesi- ja ilmasuihkut hiero-
vat kehoa päästä jalkoihin rentouttaen kireitä ja jäykkiä lihaksia. Ylelli-
nen yrttikylpy rauhoittaa paitsi kehoa myös mieltä.

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

18€

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS 
Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahma, jokin muu eläin tai lintu 
metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta. Suomessa on arvioitu ahmo-
ja olevan noin 250 yksilöä. Vuonna 2015 ahmaa nähtiin kojusta 80 % 
todennäköisyydellä. 

Varaa 040 746 8243 tai info@taigaspirit.com

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

50€
KURIMON MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, pöy-
täseuraksi tuntuu liittyvän itse Marsalkka Mannerheim. Kolmen ruokala-
jin ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 050 344 0744 tai pekka.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

14,90€
HILJAISEN KANSAN KUISKEET
Lähes tuhatpäiseen Hiljaiseen Kansaan voit tutustua heti kevään alka-
essa. Elämyshetkessä kuulemme tarinan Hiljaisen Kansan syntymäs-
tä ja matkasta tähän päivään. Aidossa niittytunnelmassa opettelemme 
tekemään nuotion, jossa teemme taikajuomaa voimaloitsun kera. 

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

RAKKAUDESTA ISÄNMAAHAN
Talvisodan syttyessä 30.11.1939 Suomussalmella Neuvostoliiton rajan 
läheisyydessä sijaitsevien talojen asukkaita ei ollut evakuoitu. Elämyk-
sellinen opastuskierros Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä Suomussal-
mella avaa naisten ja lasten kokemuksia ja tunteita sodan melskeissä. 

Hinta alkaen

29€

Varaa 040 089 2192 tai info@raatteenportti.fi

Uutuus



Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/talviaktiviteetit | wildtaiga.fi/fi/hyvinvointi

REVONTULISEIKKAILU
Tule revontuliseikkailulle Vuokattiin! Ajamme 20 km matkan koiraval-
jakoilla pitkin metsiä, peltoja ja järven jäätä. Ihaile Vuokatin vaarojen 
yöllistä siluettia ja jos onni suosii, pääsemme näkemään vaarat myös 
revontulien loisteessa! 

Hinta alkaen

95€

Varaa 040 911 5323 tai info@vuokattisafaris.com

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

AKTIVITEETTEJA
moneen makuun

Wild Taigan alueen talvi tarjoaa paljon vaihtoehtoja sekä 
omatoimiseen liikkumiseen että ohjatuille aktiviteeteille. Tal-
visin alueen monipuoliset retkipolut muuntuvat hiihtouriksi. 
Vauhtia kaipaava voi puolestaan kiitää koiravaljakolla lu-
misten maisemien keskellä. Talven suosituimpiin aktiviteettei-
hin kuuluvat maasto- ja retkihiihto, lumikenkäily, huskysafa-
rit sekä koskiuinti.

KOSKIKELLUNTA
Koe jännittävä ja ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa Pajak-
kakoskessa! Huippuvarusteissa pysyt kuivana ja lämpimänä, joten koke-
mus on taatusti hauska ja turvallinen!

Hinta alkaen

80€

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

MARTINSELKOSEN HIIHTO
Tällä perinteisellä hiihtoretkellä hiihdetään omaan tahtiin kauniissa 
maisemissa halki talvisen Martinselkosen luonnonsuojelualueen. Mat-
kan varrella nautitaan lounas nuotiopaikalla. Hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

25€

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Hiihtovaellus klassikkomme, 7 päivää ja 6 yötä - opastettu ja huollettu 
retki halki Kainuun asumattomien korpimaisemien Venäjän rajan pin-
nassa. Päivittäinen hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

935€

Varaa 040 733 9262 tai sales@upitrek.com

KAVERIPORUKAN SPORTTIPÄIVÄ
Tule viettämään sporttista yhdessäoloa kavereiden kanssa! Hotelli Kai-
nuussa on pelisali, jossa voit pelata mm. biljardia tai snookeria. Mikäs sen 
hauskempaa kuin pelata frisbeegolfia umpihangessa tai lumikenkäillä op-
paan johdolla noin 2 km lenkki luonnon keskellä. 

Hinta alkaen

87€

Varaa 08 655 1711 tai info@hotellikainuu.com

VILLIÄ ELÄMÄÄ
Kainuun korpimetsissä

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

Uutuus

Klassikko

HYVINVOINTIA
ja hemmottelua

Hemmottele itseäsi ja irtaudu arjen kiireestä! Puhdas luon-
to ja ulkoilma-aktiviteetit edistävät terveyttä ja hyvinvointia. 
Ulkoilun jälkeen on ihana jatkaa päivää hemmottelevilla 
hoidoilla ja hieronnoilla, rentouttavissa saunoissa tai kylpy-
län poreissa. 

Hinta alkaen

222€
ROMANTTINEN HEMMOTTELULOMA
Tuo rakkaasi hemmottelulomalle! Rentouttavalla 2 vrk lomalla pääsette 
yhdessä ulkoilemaan, ostoksille, hoito-osastolle rentoutumaan ja kylpy-
lään virkistymään sekä viettämään romanttista iltaa illallisen merkeissä. 

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

HOTELLI KALEVALAN TURVESAUNA
Turvekokovartalonaamio pehmentää ja kiinteyttää ihoa, vähentää ihon ki-
reyttä ja tasoittaa ihon väriä sekä antaa virkistävän yleisvaikutuksen. Se 
vilkastuttaa aineenvaihduntaa sekä vaikuttaa lihas- ja nivelkipuihin. Tur-
vesaunan jälkeen ihosi on ihanan pehmeä ja olosi on mukavan raukea.

Hinta alkaen

30€

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

KULTTUURIA
ja historian havinaa

Wild Taigan alueen yksi voima on monipuolisissa ja värik-
käissä kulttuuritapahtumissa, joita on tarjolla ympäri vuo-
den. Tapahtumissa yhdistyvät pitkät perinteet, luonto ja kult-
tuuri. Talven suurin kulttuuritapahtuma on Kuhmon Talvi, 
joka järjestetään tulevana talvena jo yhdeksännen kerran.

SAONOJEN TAEKAA RAJAKARTANOSSA
Lempeät löylyt kutsuu sinut rentoutumaan kiireettömästi Loma-Hossan Ra-
jakartanon tunnelmallisten saunojen löylyihin. Löylyihin ja lämpimään pal-
juun katoaa kolotukset ja korvennukset! 

Hinta alkaen

50€

Varaa 040 081 3546 tai irene.paasovaara@loma-hossa.fi

Uutuus

Hinta alkaen

150€
SUURPEDOT LUMELLA
Myös talviaikaan sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen suurpedot 
ahma ja susi samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja me-
rikotka ovat mahdollisia vieraita. Kuhmossa paras kotkien muuttoaika 
on huhtikuu.

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

KUHMON TALVI 31.12.2016–6.1.2017
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisesti tunnustetut kuhmolaiset kulttuurita-
pahtumien järjestäjät, harrastajat ja taiteilijat. Luvassa on parasta kuhmo-
laista kulttuuria: musiikkia, teatteria, näyttelyitä ja kirjallisuutta. Ennakko-
myynti Kuhmo-talolta tai tuntia ennen kutakin tilaisuutta paikan päältä.

Hinta alkaen

5€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

KAMARIMUSIIKKIA, KARHUJA JA KALEVALAA
Päiväretken kohteina ovat kiehtova Luontokeskus Petola, Kalevalan 
pesä Jumikeko ja Kuhmon Kamarimusiikin esittely arkkitehtuuriltaan 
vaikuttavassa Kuhmo-talossa. Päivään sisältyy myös ruokailu ja halu-
tessanne elävää musiikkia.

Hinta alkaen

29€

Varaa 08 6155 5451 tai kuhmo.talo@kuhmo.fi

SYDÄNTALVEN TARINOITA
Tutustu Suomussalmen historiaan! Kylpylähotelli Kiannon Kuohut tarjo-
aa rentouttavat puitteet tutustumismatkalle pohjoiskainuulaiseen sielun-
maisemaan. Pääset tutustumaan paikallishistoriaan ja Ilmari Kiannon 
kotimaisemaan Turjanlinnaan sekä perinteiseen käsityönäyttelyyn. 

Hinta alkaen

168€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

MAJATALOSTA MAJATALOON -RUOKAMATKA
Lähde aitojen makujen ruokamatkalle! Vuonna 2015 Suomen parhaana 
ruokamatkailutuotteena palkittu karjalainen ruokamatka, joka vie aitojen 
makujen ja karjalaisen ruokakulttuurin alkusijoille. Kussakin majatalossa 
pääset tutustumaan ja opettelemaan karjalaisten herkkujen valmistusta. 

Hinta alkaen

145€

Varaa 040 087 7085 tai aksyt@aksytammat.fi

Hinta alkaen

180€
SUSI VIIKSIMOSSA
Susi ei ole yhtä helppo kuvauskohde kuin karhu, mutta pääkojullam-
me sinulla on mahdollisuus päästä kuvaamaan susia niiden luonnolli-
sessa elinympäristössä. Parhaiten susia näkee keväällä. kun niiden on 
vaikea liikkua sulavassa lumessa. 

Varaa 040 181 7570 tai info@viiksimo.fi

Palkittu

RENTOUDU KYLPYLÄN POREISSA 
Kylpylä Kiannon Kuohuissa käytössäsi ovat suomalainen sauna ja turk-
kilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, 25 m kuntouintiallas, kyl-
mävesiallas sekä lastenallas vesiliukumäkineen. Myös avantouintimah-
dollisuus.

Varaa 044 777 3185 tai kylpyla@suomussalmi.fi

Hinta alkaen

5,30€

Uutuus

YRTTIPOREKYLPY 
Yrttiporekylpy tapahtuu hoitoaltaassa, jossa vesi- ja ilmasuihkut hiero-
vat kehoa päästä jalkoihin rentouttaen kireitä ja jäykkiä lihaksia. Ylelli-
nen yrttikylpy rauhoittaa paitsi kehoa myös mieltä.

Varaa 08 655 4100 tai sales@hotellikalevala.fi

Hinta alkaen

18€

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS 
Sinulla on mahdollisuus nähdä ja kuvata ahma, jokin muu eläin tai lintu 
metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta. Suomessa on arvioitu ahmo-
ja olevan noin 250 yksilöä. Vuonna 2015 ahmaa nähtiin kojusta 80 % 
todennäköisyydellä. 

Varaa 040 746 8243 tai info@taigaspirit.com

Hinta alkaen

80€

Hinta alkaen

50€
KURIMON MARSKIN MENU
Kun Vanhan Kurimon pöytään katetaan Illallinen Marskin tapaan, pöy-
täseuraksi tuntuu liittyvän itse Marsalkka Mannerheim. Kolmen ruokala-
jin ateria koostuu Mannerheimin suosikeista hyviä juomia unohtamatta. 

Varaa 050 344 0744 tai pekka.huovinen@kultainenkukko.fi

Hinta alkaen

14,90€
HILJAISEN KANSAN KUISKEET
Lähes tuhatpäiseen Hiljaiseen Kansaan voit tutustua heti kevään alka-
essa. Elämyshetkessä kuulemme tarinan Hiljaisen Kansan syntymäs-
tä ja matkasta tähän päivään. Aidossa niittytunnelmassa opettelemme 
tekemään nuotion, jossa teemme taikajuomaa voimaloitsun kera. 

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

RAKKAUDESTA ISÄNMAAHAN
Talvisodan syttyessä 30.11.1939 Suomussalmella Neuvostoliiton rajan 
läheisyydessä sijaitsevien talojen asukkaita ei ollut evakuoitu. Elämyk-
sellinen opastuskierros Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä Suomussal-
mella avaa naisten ja lasten kokemuksia ja tunteita sodan melskeissä. 

Hinta alkaen

29€

Varaa 040 089 2192 tai info@raatteenportti.fi

Uutuus
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KAHDEN HENGEN PIKKUJOULUT 
Vietä perinteiset pikkujoulut! Tarjoamme sinulle ja ystävällesi rentoutumista 
kylpylässä, hemmottelua, teatteri-ilottelua Teatteri Retikassa, runsaan jou-
lupöydän sekä orkesteritanssit. Tervetuloa perinteisen pikkujoulun maail-
maan!

Hinta alkaen

105€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

PIKKUTONTUN JOULUNAIKA 
Mikä olisikaan joulu ilman pikkutonttuja! Tuloiltana teemaan johdat-
telee tonttumaiseen tapaansa Teatteri Retikan joulurevyy. Iltaan kuu-
luu myös herkkuja notkuva joulupöytä ja orkesteritanssit. Ohjelmassa 
myös opastettu aamukävely Kultainen neito ja Riihitontun tarinatuokio. 

Hinta alkaen

212€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ  
Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu ja mais-
tuu. Tunnelmallisessa hirsitalossa saat nauttia joulun odotuksesta joka 
solulla. Monipuolisesta joulupöydästä löytyy ensiluokkaisista raaka-
aineista valmistettuja perinteitä kunnioittavia herkkuja. 

Hinta alkaen

33,50€

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

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva ravintola Kultainen Kukko on talo, joka 
elää rakkaudesta hyvään ruokaan. Talon joulupöydän ääressä ymmär-
tää, että ravintolassa rakastetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa. 

Hinta alkaen

28,50€

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

Uutuus

KUHMO–SUOMUSSALMI

HOSSA
Suomi100 -juhlavuoden
   kansallispuisto 2017 

Hossan alue tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luon-
nossa liikkumiseen myös talvella. Tutustu Hossan mat-
kailuyritysten monipuoliseen tarjontaan ja vietä mukava 
loma upeissa kansallispuiston maisemissa!

JOULUN TAIKAA
lähellä luontoa

Vietä aito maalaisjoulu luonnon helmassa tai nauti runsai-
den noutopöytien herkuista pikkujoulujen merkeissä! Wild 
Taigan alueen joulu on ihanan valkea ja tuhannet tähdet 
tuikkivat kirkkaalla taivaalla. Hengähdystauon arkeen tar-
joavat hotellien täyden palvelun paketit, voit helposti koos-
taa itsellesi sopivan kokonaisuuden myös eri yritysten tar-
jonnasta.

MAJOITUSTA
ja makoisaa ruokaa
   moneen makuun

Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko hotellis-
sa keskellä kylää tai tunnelmallisessa kelomökissä järven 
rannalla. Alueen ravintoloista löytyy herkkuja ja paikal-
lista ruokaa jokaiseen makuun.

HOTELLI KAINUU 
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä 
kaupungin palveluja. Hotellista löydät mm. pelisalin ja 
aamiaispöydästä herkullista lähiruokaa.
08 655 1711, info@hotellikainuu.com
www.hotellikainuu.com

HOTELLI KALEVALA 
Kalevala-eepoksen ”Kokko-linnun” muotoon rakennettu 
hotelli sijaitsee 3 km päässä Kuhmon keskustasta Lammasjärven 
rannalla. Hotelli Kalevalan ravintolassa pääset nauttimaan 
kainuulais-kansainvälisistä herkuista.
08 655 4100, sales@hotellikalevala.fi
www.hotellikalevala.fi 

LENTIIRAN LOMAKYLÄ 
Mökkimajoitusta, pirttiravintola sekä aktiviteetteja ja 
välinevuokrausta 45 km Kuhmon keskustasta.
044 029 7214, sales@lentiira.com
www.lentiira.com

PYKÄLÄ 
Uniikki kelokylä kauniin luonnon keskellä noin 18 km Kuhmon 
keskustasta tarjoaa majoitusta mukavuuksin ympäri vuoden.
040 050 7951, jari.talvio@pp.inet.fi
www.pykala.net

AROLAN MAATILA 
Tupakeittiöllä varustettuja, moderneja mökkimäisiä 
huoneistoja itärajan tuntumassa Suomussalmella.
050 518 9775, info@arolabear.fi
www.arolabear.fi

KYLPYLÄHOTELLI KIANNON KUOHUT 
Ainutlaatuinen kokonaisuus palveluita saman katon alla 
Suomussalmella: 73 hotellihuonetta, 450-paikkainen ravintola, 
kokoustiloja, virkistyskylpylä sekä hoito-osasto.
08 710 770, hotelli@kiannonkuohut.fi
www.kiannonkuohut.fi

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS
Huone- ja mökkimajoitusta ympäri vuoden Itärajan läheisyydessä 
Suomussalmella. Eräkeskukselta löytyy myös ruokailutilat, grillikota ja saunat.
08 736 160, info@martinselkonen.fi
www.martinselkonen.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO 
Laadukasta ja edullista majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa, aivan kylän keskustassa Suomussalmella.
050 362 0609, kainuun@kuutamokeikat.fi
www.kuutamokeikat.fi

PORTIN MAJATALO 
Majoitus-, kokous- ja juhlatilapalveluja lähellä kuuluisaa 
Raatteentietä ja Raatteen Portin talvisotanäyttelyä Suomussalmella.
040 089 2192, info@raatteenportti.fi
www.raatteenportti.fi

CAMPING HOSSAN LUMO
Caravan-alue ja mökkimajoitusta.
050 016 6377, info@hossanlumo.fi
www.hossanlumo.fi 

EXPERIENCE KL
Vaunupaikkoja ja vuokramökkejä sekä 
ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta.
050 384 4692, oparihossa@suomi24.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

HOSSAN LOMAKESKUS
Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä monipuolisia aktiviteetteja.
08 732 322, info@hossanlomakeskus.com
www.hossanlomakeskus.com

HOSSAN LUONTOKESKUS
Retkeilyneuvonta, kartat, näyttelyt ja matkamuistot (avoinna 
seuraavan kerran maaliskuussa 2017, ennen tätä neuvontaa 
saatavilla puhelimitse).
040 751 7221, hossa@metsa.fi
www.luontoon.fi/hossanluontokeskus

HOSSAN POROPUISTO
Kahvio, tilausravintola ja ohjelmapalveluja.
040 755 9834, info@hossanporopuisto.fi
www.hossanporopuisto.fi

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

LOMA HOSSA
Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja lomahuoneistoissa.
08 732 329, irene.paasovaara@loma-hossa.fi
www.loma-hossa.fi

Hossalaisia matkailu-
yrityksiä

MAALAISJOULU 
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona läm-
mitetään savusauna ja ruokaillaan tunnelmallisessa pirtissä. Luvassa 
myös ulkoilua ja tarinoita rajan pinnalla elämisestä. 

Hinta alkaen

160€

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi

Hinta alkaen

29,90€
NIITTYTUVAN HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää Joulun henki. Uunin 
kupeella, tulen loimussa mieleen palaavat tarinat heinänteosta, kotiton-
tuista ja joulun perinteistä. Ulkonuotiolla voi katsella kipinöiden leikkiä yö-
taivasta vasten. Tervetuloa tunnelmoimaan ja nauttimaan hyvästä ruuasta! 

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

Pykälä Hossan Poropuisto

Hotelli Kalevala Hossan luontokeskus

Uutuus



Tutustu
WILD TAIGAN

TALVEEN
Luontoa ja kulttuuria
Talven 2016-2017 parhaat vinkit

Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/juhlapyhat Katso lisää tuotteita wildtaiga.fi/fi/hotellit  |  wildtaiga.fi/fi/mokit  |  wildtaiga.fi/fi/muut  |  wildtaiga.fi/fi/ravintolat-ja-kahvilat wildtaiga.fi   facebook.com/wildtaiga   www.instagram.com/visitwildtaiga/#visitwildtaiga

KAHDEN HENGEN PIKKUJOULUT 
Vietä perinteiset pikkujoulut! Tarjoamme sinulle ja ystävällesi rentoutumista 
kylpylässä, hemmottelua, teatteri-ilottelua Teatteri Retikassa, runsaan jou-
lupöydän sekä orkesteritanssit. Tervetuloa perinteisen pikkujoulun maail-
maan!

Hinta alkaen

105€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

PIKKUTONTUN JOULUNAIKA 
Mikä olisikaan joulu ilman pikkutonttuja! Tuloiltana teemaan johdat-
telee tonttumaiseen tapaansa Teatteri Retikan joulurevyy. Iltaan kuu-
luu myös herkkuja notkuva joulupöytä ja orkesteritanssit. Ohjelmassa 
myös opastettu aamukävely Kultainen neito ja Riihitontun tarinatuokio. 

Hinta alkaen

212€

Varaa 08 710 770 tai hotelli@kiannonkuohut.fi

VANHAN KURIMON JOULUPÖYTÄ  
Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu ja mais-
tuu. Tunnelmallisessa hirsitalossa saat nauttia joulun odotuksesta joka 
solulla. Monipuolisesta joulupöydästä löytyy ensiluokkaisista raaka-
aineista valmistettuja perinteitä kunnioittavia herkkuja. 

Hinta alkaen

33,50€

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

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva ravintola Kultainen Kukko on talo, joka 
elää rakkaudesta hyvään ruokaan. Talon joulupöydän ääressä ymmär-
tää, että ravintolassa rakastetaan myös suomalaisten suurinta ruokajuhlaa. 

Hinta alkaen

28,50€

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

Uutuus

KUHMO–SUOMUSSALMI

HOSSA
Suomi100 -juhlavuoden
   kansallispuisto 2017 

Hossan alue tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia luon-
nossa liikkumiseen myös talvella. Tutustu Hossan mat-
kailuyritysten monipuoliseen tarjontaan ja vietä mukava 
loma upeissa kansallispuiston maisemissa!

JOULUN TAIKAA
lähellä luontoa

Vietä aito maalaisjoulu luonnon helmassa tai nauti runsai-
den noutopöytien herkuista pikkujoulujen merkeissä! Wild 
Taigan alueen joulu on ihanan valkea ja tuhannet tähdet 
tuikkivat kirkkaalla taivaalla. Hengähdystauon arkeen tar-
joavat hotellien täyden palvelun paketit, voit helposti koos-
taa itsellesi sopivan kokonaisuuden myös eri yritysten tar-
jonnasta.

MAJOITUSTA
ja makoisaa ruokaa
   moneen makuun

Wild Taigan alueella majoitut mukavasti joko hotellis-
sa keskellä kylää tai tunnelmallisessa kelomökissä järven 
rannalla. Alueen ravintoloista löytyy herkkuja ja paikal-
lista ruokaa jokaiseen makuun.

HOTELLI KAINUU 
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä 
kaupungin palveluja. Hotellista löydät mm. pelisalin ja 
aamiaispöydästä herkullista lähiruokaa.
08 655 1711, info@hotellikainuu.com
www.hotellikainuu.com

HOTELLI KALEVALA 
Kalevala-eepoksen ”Kokko-linnun” muotoon rakennettu 
hotelli sijaitsee 3 km päässä Kuhmon keskustasta Lammasjärven 
rannalla. Hotelli Kalevalan ravintolassa pääset nauttimaan 
kainuulais-kansainvälisistä herkuista.
08 655 4100, sales@hotellikalevala.fi
www.hotellikalevala.fi 

LENTIIRAN LOMAKYLÄ 
Mökkimajoitusta, pirttiravintola sekä aktiviteetteja ja 
välinevuokrausta 45 km Kuhmon keskustasta.
044 029 7214, sales@lentiira.com
www.lentiira.com

PYKÄLÄ 
Uniikki kelokylä kauniin luonnon keskellä noin 18 km Kuhmon 
keskustasta tarjoaa majoitusta mukavuuksin ympäri vuoden.
040 050 7951, jari.talvio@pp.inet.fi
www.pykala.net

AROLAN MAATILA 
Tupakeittiöllä varustettuja, moderneja mökkimäisiä 
huoneistoja itärajan tuntumassa Suomussalmella.
050 518 9775, info@arolabear.fi
www.arolabear.fi

KYLPYLÄHOTELLI KIANNON KUOHUT 
Ainutlaatuinen kokonaisuus palveluita saman katon alla 
Suomussalmella: 73 hotellihuonetta, 450-paikkainen ravintola, 
kokoustiloja, virkistyskylpylä sekä hoito-osasto.
08 710 770, hotelli@kiannonkuohut.fi
www.kiannonkuohut.fi

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS
Huone- ja mökkimajoitusta ympäri vuoden Itärajan läheisyydessä 
Suomussalmella. Eräkeskukselta löytyy myös ruokailutilat, grillikota ja saunat.
08 736 160, info@martinselkonen.fi
www.martinselkonen.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO 
Laadukasta ja edullista majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa, aivan kylän keskustassa Suomussalmella.
050 362 0609, kainuun@kuutamokeikat.fi
www.kuutamokeikat.fi

PORTIN MAJATALO 
Majoitus-, kokous- ja juhlatilapalveluja lähellä kuuluisaa 
Raatteentietä ja Raatteen Portin talvisotanäyttelyä Suomussalmella.
040 089 2192, info@raatteenportti.fi
www.raatteenportti.fi

CAMPING HOSSAN LUMO
Caravan-alue ja mökkimajoitusta.
050 016 6377, info@hossanlumo.fi
www.hossanlumo.fi 

EXPERIENCE KL
Vaunupaikkoja ja vuokramökkejä sekä 
ohjelmapalveluja ja välinevuokrausta.
050 384 4692, oparihossa@suomi24.fi
www.hossa-kylmaluoma.fi

HOSSAN LOMAKESKUS
Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä monipuolisia aktiviteetteja.
08 732 322, info@hossanlomakeskus.com
www.hossanlomakeskus.com

HOSSAN LUONTOKESKUS
Retkeilyneuvonta, kartat, näyttelyt ja matkamuistot (avoinna 
seuraavan kerran maaliskuussa 2017, ennen tätä neuvontaa 
saatavilla puhelimitse).
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www.luontoon.fi/hossanluontokeskus
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Kahvio, tilausravintola ja ohjelmapalveluja.
040 755 9834, info@hossanporopuisto.fi
www.hossanporopuisto.fi

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

LOMA HOSSA
Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja lomahuoneistoissa.
08 732 329, irene.paasovaara@loma-hossa.fi
www.loma-hossa.fi
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Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona läm-
mitetään savusauna ja ruokaillaan tunnelmallisessa pirtissä. Luvassa 
myös ulkoilua ja tarinoita rajan pinnalla elämisestä. 
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160€

Varaa 050 518 9775 tai info@arolabear.fi
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Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää Joulun henki. Uunin 
kupeella, tulen loimussa mieleen palaavat tarinat heinänteosta, kotiton-
tuista ja joulun perinteistä. Ulkonuotiolla voi katsella kipinöiden leikkiä yö-
taivasta vasten. Tervetuloa tunnelmoimaan ja nauttimaan hyvästä ruuasta! 
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