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KULTTUURIAja kiinnostavia käyntikohteita

HOSSAN POROPUISTO
Vieraile aidolla porotilalla Hossassa! Poropuistossa järjestetään porotila-
vierailuja, taakkapororetkiä, poroajeluita ja perhejuhlia. Tunnelmallises-
sa kotatyyppisessä tilausravintolassa ryhmät ruokailevat mukavasti ympä-
ri vuoden. 

Hinta alkaen

10€

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

KUHMON TALVISOTAMUSEO
Koe talvisodan tapahtumat omin silmin. Museossa esitellään esineiden, 
valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden avulla sodan aikaisia ta-
pahtumia Kuhmossa. Esillä on eri teemoja aina evakuoinnista kirkonkylän 
pommituksiin ja rauhan solmimisen jälkeiseen elämään.

Hinta alkaen

5€

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

JUMINKEKO
Tule tutustumaan kiehtovaan Kalevalaan! Kuhmon keskustassa sijaitseva 
Juminkeko esittelee kansalliseepostamme modernein keinoin. Näyttelyi-
den lisäksi voit tutustua mm. multimediaohjelmiin ja yhteen maailman laa-
jimmista Kalevala-kokoelmista.

Hinta alkaen

2€

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

KUHMON TALVI 1.–5.1.2019
Kuhmon Talvi tuo jälleen valoa ja elämää talven pimeyden keskelle! Ta-
pahtuma yhdistää kuhmolaiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja kansain-
välisestikin tunnustetut taiteilijat. Tällä kertaa ohjelmassa on mm. Kuhmon 
Kamarimusiikin talvikonsertti, näyttelyitä sekä kirjailijailta.

Hinta alkaen

10€

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

JOULUN TAIKAA

PIKKUJOULUT HOTELLI KALEVALASSA
Tule tunnelmoimaan Hotelli Kalevalaan Kuhmoon! Pikkujoulujen ohjelmal-
lisissa illoissa luvassa on monipuolisia esiintyjiä ja maukasta ruokaa. Ryh-
mien jouluruokailut myös muina ajankohtina. Ruokailujen yhteydessä vie-
raat myös majoittuvat tarjoushintaan alkaen 39 e/hlö.

Hinta alkaen

30€

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

VANHAN KURIMON PIKKUJOULUPÖYTÄ 
Vietä pikkujoulut historiallisessa ympäristössä Suomussalmella! 1.12., 
7.12., 8.12. ja 15.12. Vanhan Kurimon pöytiin katetaan runsaasti ensi-
luokkaisista raaka-aineista valmistettuja jouluherkkuja. Ryhmille kattaukset 
myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

36,50€

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

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS
Tervetuloa unohtumattomalle makumatkalle 12.–14.12. ja 19.–21.12.! Ti-
lausravintola Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu 
ja maistuu. Hirsipirtin kiireettömissä hetkissä kohtaavat lämmin joulutunnel-
ma ja vuodenajan parhaat maut.

Hinta alkaen

29,50€

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

MAALAISJOULU AROLAN TILALLA
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona pääset 
nauttimaan aidon savusaunan löylyistä ja perinteisestä jouluruoasta. Lu-
vassa on myös tarinoita rajan pinnalla elämisestä ja ulkoilua raikkaassa 
talvisäässä tai muuta ohjelmaa toiveidenne mukaisesti.

Hinta alkaen

160€

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

luonnon helmassa

KIANNON KUOHUJEN PIKKUJOULUT
Vietä hauska pikkujouluilta Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen pikkujoulupaketti sisältää ruokailun perinteisiä herkkuja notkuvasta 
joulupöydästä sekä lipun Teatteri Retikan nauruhermoja kutkuttelevan pik-
kujoulunäytökseen.

Hinta alkaen

47€

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

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva ravintola Kultainen Kukko on talo, joka 
elää rakkaudesta hyvään ruokaan. Alkupalapöytä on oikea pikkujoulu-
kauden runsaudensarvi, ja lämpimien ruokien pöydässä vieraita odottavat 
joulun herkullisimmat maut.

Hinta alkaen

29,50€

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

HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää joulun henki. Elävän 
tulen loimussa mieleen palaavat tarinat kotitontuista ja joulun perinteistä. 
Tuvan ikkunoista voi ihastella lumihuntujen verhoamaa Hiljaista Kansaa ja 
ulkonuotiolla katsella kipinöiden leikkiä yötaivasta vasten.

Hinta alkaen

29,90€

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

KAMARIMUSIIKKIA, KARHUJA JA KALEVALAA
Kuhmo tarjoaa kamarimusiikkia, karhuja ja Kalevalaa ympäri vuoden! 
Päiväretken kohteina ovat Luontokeskus Petola, Kalevala-keskus Juminke-
ko ja Kuhmon Kamarimusiikin esittely vaikuttavassa Kuhmo-talossa. Ohjel-
maan sisältyy myös ruokailu ja halutessanne elävää musiikkia.

Hinta alkaen

29€

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

HYVINVOINTIA

JOOGA JA SYVÄRENTOUTUS
Klassista joogaa, sointukylpy vai rumpurentoutus? Nämä ja muut ohjatut 
jooga- ja rentoutumisharjoitukset auttavat löytämään täydellisen levon ke-
hossa ja mielessä. Harjoitukset sopivat kaikille kokemuksesta ja lähtötasos-
ta riippumatta.

Hinta alkaen

18€

0400 677 667 | sanna@ikivalkea.fi | ikivalkea.fi

VÄINÄMÖISEN TURVESAUNA 
Koe terapeuttinen saunahoitoelämys! Turpeen hoitavien vaikutusten lisäk-
si saat nauttia luonnonyrttiteestä, mahlapuolukkajuomasta ja yrttijalkakyl-
vystä.

Hinta alkaen

45€

044 275 5288 | tanja@kalevalaexperience.fi | kalevalaexperience.fi

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. Talvisin myös avantouinti-
mahdollisuus.

Hinta alkaen

5,30€

044 777 3185 | kylpyla@suomussalmi.fi | suomussalmi.fi

ja hemmottelua

Uutuus

HILJAISEN KANSAN NIITTYTUPA
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KOSKIKELLUNTA
Tule ja koe ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa koskessa! Kos-
kikellunta on jännittävä kokemus varsinkin talvella pakkassäässä. Huippu-
varusteet ja asiantunteva opas takaavat hauskan ja turvallisen retken.

Hinta alkaen

80€

0400 219 197 | urpo.piirainen@erapiira.fi | erapiira.fi

FATBIKE-PYÖRÄILYÄ PALJAKASSA 
Hyppää fatbike-pyörän selkään ja lähde retkelle Paljakkaan! Vaaro-
jen keskellä kulkevat reitit vievät talvisin halki upeiden lumisten maisemi-
en. Voit vuokrata pyörän tunniksi, päiväksi tai halutessasi vaikka koko vii-
konlopuksi.

Hinta alkaen

10€

0500 472 734 | mika.klimenko@aittolanretket.fi | aittolanretket.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Tervetuloa mukaan perinteiselle hiihtovaellukselle! Opastettu seitsemän 
päivän retki kulkee majapaikasta toiseen halki Kainuun korpimaisemien 
Venäjän rajan pinnassa. Päivittäinen hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

1010€

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

MAJOITU MUKAVASTI ja nauti 
hyvästä ruoasta VILLIÄ ELÄMÄÄ

SUSI VIIKSIMOSSA
Susi on karhua haastavampi kuvauskohde, mutta Boreal Wildlife Centren 
kojuilla Kuhmon Viiksimossa voit päästä kuvaamaan tätäkin petoa. Parhai-
ten susia näkee keväisin, kun niiden on vaikea liikkua sulavassa lumessa.

Hinta alkaen

180€

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

SUURPEDOT LUMELLA
Myös talvella sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen komeat suurpedot 
ahma ja susi piilokojusta käsin. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka 
ovat mahdollisia vieraita talviaikaan. Paras kotkien muuttoaika Kuhmos-
sa on huhtikuu.

Hinta alkaen

150€

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

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Tule Kuhmoon kuvaamaan ahmaa sen luonnollisessa elinympäristössä! 
Suomessa ahmat ovat erittäin uhanalaisia, ja niitä on arvioitu olevan vain 
noin 350 yksilöä. Taiga Spiritin metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta 
voit nähdä ja kuvata myös muita eläimiä.

Hinta alkaen

80€

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

erämaassa

SAIJAN KOKOUSPAKETIT
Tervetuloa kokoustamaan Saijaan ja viihtymään paikallisten makuelämys-
ten parissa! Paketit tilaisuuteen kuin tilaisuuteen kootaan toiveidenne mu-
kaan sisältäen mm. valoisan kokoustilan, aitoa lähiruokaa sekä majoituk-
sen kodikkaissa hirsihuoneistoissa.

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

KIIREETTÖMYYTTÄ KELOMILJÖÖSSÄ
Vietä loma idyllisessä kelomiljöössä kauniin erämaaluonnon keskellä. Py-
kälä sijaitsee vain 18 km päässä Kuhmon keskustasta ja tarjoaa majoitus-
ta mukavuuksin ympäri vuoden. Vietä päivät valintasi mukaan joko rentou-
tuen tai lähiympäristön aktiviteettien parissa.

Hinta alkaen

30€

0400 507 951| jari.talvio@pp.inet.fi | pykala.net

TALVILOMA KIANNON KUOHUISSA
Vietä rentouttava miniloma Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen kahden vuorokauden talvipaketti sisältää majoituksen aamiaisineen 
kahden hengen huoneessa sekä virkistyskylpylän ja kuntosalin käytön. 

Hinta alkaen

100€

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

HOTELLI KALEVALA
Lammasjärven rannalla sijaitseva Hotelli Kalevala tarjoaa loistavat puitteet 
sekä aktiiviseen että rauhalliseen lomaan Kuhmossa. Vietä päivät ulkoillen 
ohjattujen tai omatoimisten aktiviteettien parissa ja hemmottele itseäsi päi-
vän päätteeksi wellness-osaston palveluilla ja ravintolan herkuilla.

Hinta alkaen

44,50€

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

Mukavaa majoitusta hirsimökeissä 
ja rivitalohuoneistoissa 
Taivalkoskella.

Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Rönttöset, kukot ja muut kainuulaiset 
herkut monenlaisiin ruokailuhetkiin 
ja tuliaisiksi. 

Puh. 0400 297 213
kaesa@kaesankotileipomo.fi
kaesankotileipomo.fi

Majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa Suomussalmen 
keskustassa.

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

Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja 
lomahuoneistoissa lähellä Hossan 
kansallispuistoa.

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

HOSSAN LOMAKESKUS

Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä 
ravintola- ja ohjelmapalveluja 
lähellä Hossan kansallispuistoa.

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

Muista
myös
nämä!

Mökkimajoitusta hyvien 
harrastusmaastojen äärellä Hossassa.

Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Elämyksellisiä majoitus- ja 
ravintolapalveluja korkean vaaran 
huipulla Paltamossa.

Puh. 040 748 7391
posti@arcticgiant.fi
arcticgiant.fi

MÖKKIMAJOITUSTA HOSSASSA
Camping Hossan Lumo tarjoaa ympärivuotista mökkimajoitusta Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä. Pihapiiristä lähtevä perinteisen tyylin hiih-
tolatu yhdistyy Hossan noin 50 kilometrin retkilatuverkostoon ja suoraan 
rannasta on helppo lähteä vaikkapa lumikenkäilemään järven jäälle.

Hinta alkaen

70€

0500 166 377 | info@hossanlumo.fi | hossanlumo.fi

PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla 
valmistettuina! Majatalo Puukarin Pysäkki on kuuluisa puhtaasta, herkulli-
sesta karjalaisesta ruoasta, joka tarjoillaan tunnelmallisessa pirtissä. Maja-
talon uniikeissa huoneissa majoitut mukavasti useammankin yön.

Hinta alkaen

60€

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

HOTELLI KAINUU
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä kaupungin 
palveluja ja nauti kainuulaisista mauista runsaalla aamiaisella. Loistavat 
hiihto- ja kelkkailureitit, avantouintipaikka sekä muut harrastusmahdollisuu-
det löytyvät aivan hotellin läheisyydestä.

Hinta alkaen

44,50€

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Ulkoilijan paratiisi 45 km Kuhmon 
keskustasta, mökkimajoitusta ja 
aktiviteetteja.
Puh. 044 029 7214
sales@lentiira.com
lentiira.com

B&B TAIGA SPIRIT

Aamiaismajoitusta puhtaan 
luonnon keskellä Kuhmon Lentiirassa.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

Muista
myös
nämä!

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

KAESAN KOTILEIPOMO

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

LOMA HOSSA

HOSSAN RETKEILYKESKUS

JÄTTILÄISENMAA

Uutuus

TEKEMISTÄ

ROMANTTINEN HUSKYLOMA
Lähde romanttiselle rekikoiraretkelle Kuhmoon! Yöpyminen ennen ja jäl-
keen ylellisesti Hotelli Kalevalassa nauttien saunan ja poreammeen läm-
möstä sekä herkullisesta illallisesta. Retkipäivien välinen yö vietetään mu-
kavasti mökissä lumoavien talvimaisemien keskellä.

Hinta alkaen

1004€

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

LUMEN TÖLTTI
Koe lumisen metsän hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma islanninhevosen se-
lässä. Opastetulla retkellä ratsastetaan Paltamon kauniissa maisemissa ja 
päästään kokemaan myös islanninhevosen oma askellaji, töltti.

Hinta alkaen

45€

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

FREERIDE JA MOOTTORIKELKKASAFARIT
Hotelli Kalevalasta saat vuokrattua moottorikelkan tai voit osallistua moot-
torikelkkasafarille. Safareja löytyy eri pituisia yhdestä tunnista aina 3 vuo-
rokauteen. Kuhmosta löytyy Suomen suurin freeride-alue. Tervetuloa kelk-
kailemaan!

Hinta alkaen

75€

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

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan ystäville! Tervetu-
loa hiihtämään puhtaille hangille, nauttimaan kirkkaasta kevätauringosta 
ja majatalojen leppoisasta tunnelmasta sekä herkullisesta ruoasta. Hiihto-
matkat 15–30 km päivässä.

Hinta alkaen

135€

0400 877 085 | aksyt@aksytammat.fi | aksytammat.fi

talvipäiviin

HOSSA TRAVEL

Erämaatilamajoitusta ja opaspalveluja 
Hossassa.

Puh. 040 764 6137
hossatravel@gmail.com
hossatravel.com

HIKES’N TRAILS

Yksilöllisiä, seikkailullisia 
retkiä upeisiin luontokohteisiin.

Puh. 040 553 5469
info@hikesntrails.com 
hikesntrails.com

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Fatbike-pyörien vuokrausta ja ohjattuja 
retkiä erämaamaisemissa.

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

KAUPPOJEN KAJAANI

Ostoksia, ihastuttavia kahviloita ja 
monipuolisia tapahtumia.

Puh. 040 586 0966
kauppiasyhdistys@kauppojenkajaani.fi
kauppojenkajaani.fi

Muista
myös
nämä!

Klassikko

Uutuus
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KOSKIKELLUNTA
Tule ja koe ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa koskessa! Kos-
kikellunta on jännittävä kokemus varsinkin talvella pakkassäässä. Huippu-
varusteet ja asiantunteva opas takaavat hauskan ja turvallisen retken.

Hinta alkaen

80€

0400 219 197 | urpo.piirainen@erapiira.fi | erapiira.fi

FATBIKE-PYÖRÄILYÄ PALJAKASSA 
Hyppää fatbike-pyörän selkään ja lähde retkelle Paljakkaan! Vaaro-
jen keskellä kulkevat reitit vievät talvisin halki upeiden lumisten maisemi-
en. Voit vuokrata pyörän tunniksi, päiväksi tai halutessasi vaikka koko vii-
konlopuksi.

Hinta alkaen

10€

0500 472 734 | mika.klimenko@aittolanretket.fi | aittolanretket.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Tervetuloa mukaan perinteiselle hiihtovaellukselle! Opastettu seitsemän 
päivän retki kulkee majapaikasta toiseen halki Kainuun korpimaisemien 
Venäjän rajan pinnassa. Päivittäinen hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

1010€

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

MAJOITU MUKAVASTI ja nauti 
hyvästä ruoasta VILLIÄ ELÄMÄÄ

SUSI VIIKSIMOSSA
Susi on karhua haastavampi kuvauskohde, mutta Boreal Wildlife Centren 
kojuilla Kuhmon Viiksimossa voit päästä kuvaamaan tätäkin petoa. Parhai-
ten susia näkee keväisin, kun niiden on vaikea liikkua sulavassa lumessa.

Hinta alkaen

180€

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

SUURPEDOT LUMELLA
Myös talvella sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen komeat suurpedot 
ahma ja susi piilokojusta käsin. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka 
ovat mahdollisia vieraita talviaikaan. Paras kotkien muuttoaika Kuhmos-
sa on huhtikuu.

Hinta alkaen

150€

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

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Tule Kuhmoon kuvaamaan ahmaa sen luonnollisessa elinympäristössä! 
Suomessa ahmat ovat erittäin uhanalaisia, ja niitä on arvioitu olevan vain 
noin 350 yksilöä. Taiga Spiritin metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta 
voit nähdä ja kuvata myös muita eläimiä.

Hinta alkaen

80€

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

erämaassa

SAIJAN KOKOUSPAKETIT
Tervetuloa kokoustamaan Saijaan ja viihtymään paikallisten makuelämys-
ten parissa! Paketit tilaisuuteen kuin tilaisuuteen kootaan toiveidenne mu-
kaan sisältäen mm. valoisan kokoustilan, aitoa lähiruokaa sekä majoituk-
sen kodikkaissa hirsihuoneistoissa.

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

KIIREETTÖMYYTTÄ KELOMILJÖÖSSÄ
Vietä loma idyllisessä kelomiljöössä kauniin erämaaluonnon keskellä. Py-
kälä sijaitsee vain 18 km päässä Kuhmon keskustasta ja tarjoaa majoitus-
ta mukavuuksin ympäri vuoden. Vietä päivät valintasi mukaan joko rentou-
tuen tai lähiympäristön aktiviteettien parissa.

Hinta alkaen

30€

0400 507 951| jari.talvio@pp.inet.fi | pykala.net

TALVILOMA KIANNON KUOHUISSA
Vietä rentouttava miniloma Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen kahden vuorokauden talvipaketti sisältää majoituksen aamiaisineen 
kahden hengen huoneessa sekä virkistyskylpylän ja kuntosalin käytön. 

Hinta alkaen

100€

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

HOTELLI KALEVALA
Lammasjärven rannalla sijaitseva Hotelli Kalevala tarjoaa loistavat puitteet 
sekä aktiiviseen että rauhalliseen lomaan Kuhmossa. Vietä päivät ulkoillen 
ohjattujen tai omatoimisten aktiviteettien parissa ja hemmottele itseäsi päi-
vän päätteeksi wellness-osaston palveluilla ja ravintolan herkuilla.

Hinta alkaen

44,50€

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

Mukavaa majoitusta hirsimökeissä 
ja rivitalohuoneistoissa 
Taivalkoskella.

Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Rönttöset, kukot ja muut kainuulaiset 
herkut monenlaisiin ruokailuhetkiin 
ja tuliaisiksi. 

Puh. 0400 297 213
kaesa@kaesankotileipomo.fi
kaesankotileipomo.fi

Majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa Suomussalmen 
keskustassa.

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

Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja 
lomahuoneistoissa lähellä Hossan 
kansallispuistoa.

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

HOSSAN LOMAKESKUS

Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä 
ravintola- ja ohjelmapalveluja 
lähellä Hossan kansallispuistoa.

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

Muista
myös
nämä!

Mökkimajoitusta hyvien 
harrastusmaastojen äärellä Hossassa.

Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Elämyksellisiä majoitus- ja 
ravintolapalveluja korkean vaaran 
huipulla Paltamossa.

Puh. 040 748 7391
posti@arcticgiant.fi
arcticgiant.fi

MÖKKIMAJOITUSTA HOSSASSA
Camping Hossan Lumo tarjoaa ympärivuotista mökkimajoitusta Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä. Pihapiiristä lähtevä perinteisen tyylin hiih-
tolatu yhdistyy Hossan noin 50 kilometrin retkilatuverkostoon ja suoraan 
rannasta on helppo lähteä vaikkapa lumikenkäilemään järven jäälle.

Hinta alkaen

70€

0500 166 377 | info@hossanlumo.fi | hossanlumo.fi

PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla 
valmistettuina! Majatalo Puukarin Pysäkki on kuuluisa puhtaasta, herkulli-
sesta karjalaisesta ruoasta, joka tarjoillaan tunnelmallisessa pirtissä. Maja-
talon uniikeissa huoneissa majoitut mukavasti useammankin yön.

Hinta alkaen

60€

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

HOTELLI KAINUU
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä kaupungin 
palveluja ja nauti kainuulaisista mauista runsaalla aamiaisella. Loistavat 
hiihto- ja kelkkailureitit, avantouintipaikka sekä muut harrastusmahdollisuu-
det löytyvät aivan hotellin läheisyydestä.

Hinta alkaen

44,50€

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Ulkoilijan paratiisi 45 km Kuhmon 
keskustasta, mökkimajoitusta ja 
aktiviteetteja.
Puh. 044 029 7214
sales@lentiira.com
lentiira.com

B&B TAIGA SPIRIT

Aamiaismajoitusta puhtaan 
luonnon keskellä Kuhmon Lentiirassa.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

Muista
myös
nämä!

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

KAESAN KOTILEIPOMO

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

LOMA HOSSA

HOSSAN RETKEILYKESKUS

JÄTTILÄISENMAA

Uutuus

TEKEMISTÄ

ROMANTTINEN HUSKYLOMA
Lähde romanttiselle rekikoiraretkelle Kuhmoon! Yöpyminen ennen ja jäl-
keen ylellisesti Hotelli Kalevalassa nauttien saunan ja poreammeen läm-
möstä sekä herkullisesta illallisesta. Retkipäivien välinen yö vietetään mu-
kavasti mökissä lumoavien talvimaisemien keskellä.

Hinta alkaen

1004€

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

LUMEN TÖLTTI
Koe lumisen metsän hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma islanninhevosen se-
lässä. Opastetulla retkellä ratsastetaan Paltamon kauniissa maisemissa ja 
päästään kokemaan myös islanninhevosen oma askellaji, töltti.

Hinta alkaen

45€

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

FREERIDE JA MOOTTORIKELKKASAFARIT
Hotelli Kalevalasta saat vuokrattua moottorikelkan tai voit osallistua moot-
torikelkkasafarille. Safareja löytyy eri pituisia yhdestä tunnista aina 3 vuo-
rokauteen. Kuhmosta löytyy Suomen suurin freeride-alue. Tervetuloa kelk-
kailemaan!

Hinta alkaen

75€

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

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan ystäville! Tervetu-
loa hiihtämään puhtaille hangille, nauttimaan kirkkaasta kevätauringosta 
ja majatalojen leppoisasta tunnelmasta sekä herkullisesta ruoasta. Hiihto-
matkat 15–30 km päivässä.

Hinta alkaen

135€

0400 877 085 | aksyt@aksytammat.fi | aksytammat.fi

talvipäiviin

HOSSA TRAVEL

Erämaatilamajoitusta ja opaspalveluja 
Hossassa.

Puh. 040 764 6137
hossatravel@gmail.com
hossatravel.com

HIKES’N TRAILS

Yksilöllisiä, seikkailullisia 
retkiä upeisiin luontokohteisiin.

Puh. 040 553 5469
info@hikesntrails.com 
hikesntrails.com

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Fatbike-pyörien vuokrausta ja ohjattuja 
retkiä erämaamaisemissa.

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

KAUPPOJEN KAJAANI

Ostoksia, ihastuttavia kahviloita ja 
monipuolisia tapahtumia.

Puh. 040 586 0966
kauppiasyhdistys@kauppojenkajaani.fi
kauppojenkajaani.fi

Muista
myös
nämä!

Klassikko

Uutuus
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KOSKIKELLUNTA
Tule ja koe ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa koskessa! Kos-
kikellunta on jännittävä kokemus varsinkin talvella pakkassäässä. Huippu-
varusteet ja asiantunteva opas takaavat hauskan ja turvallisen retken.

Hinta alkaen

80€

0400 219 197 | urpo.piirainen@erapiira.fi | erapiira.fi

FATBIKE-PYÖRÄILYÄ PALJAKASSA 
Hyppää fatbike-pyörän selkään ja lähde retkelle Paljakkaan! Vaaro-
jen keskellä kulkevat reitit vievät talvisin halki upeiden lumisten maisemi-
en. Voit vuokrata pyörän tunniksi, päiväksi tai halutessasi vaikka koko vii-
konlopuksi.

Hinta alkaen

10€

0500 472 734 | mika.klimenko@aittolanretket.fi | aittolanretket.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS
Tervetuloa mukaan perinteiselle hiihtovaellukselle! Opastettu seitsemän 
päivän retki kulkee majapaikasta toiseen halki Kainuun korpimaisemien 
Venäjän rajan pinnassa. Päivittäinen hiihtomatka noin 20 km.

Hinta alkaen

1010€

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

MAJOITU MUKAVASTI ja nauti 
hyvästä ruoasta VILLIÄ ELÄMÄÄ

SUSI VIIKSIMOSSA
Susi on karhua haastavampi kuvauskohde, mutta Boreal Wildlife Centren 
kojuilla Kuhmon Viiksimossa voit päästä kuvaamaan tätäkin petoa. Parhai-
ten susia näkee keväisin, kun niiden on vaikea liikkua sulavassa lumessa.

Hinta alkaen

180€

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

SUURPEDOT LUMELLA
Myös talvella sinulla on mahdollisuus nähdä Suomen komeat suurpedot 
ahma ja susi piilokojusta käsin. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka 
ovat mahdollisia vieraita talviaikaan. Paras kotkien muuttoaika Kuhmos-
sa on huhtikuu.

Hinta alkaen

150€

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

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Tule Kuhmoon kuvaamaan ahmaa sen luonnollisessa elinympäristössä! 
Suomessa ahmat ovat erittäin uhanalaisia, ja niitä on arvioitu olevan vain 
noin 350 yksilöä. Taiga Spiritin metsän keskellä sijaitsevasta piilokojusta 
voit nähdä ja kuvata myös muita eläimiä.

Hinta alkaen

80€

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

erämaassa

SAIJAN KOKOUSPAKETIT
Tervetuloa kokoustamaan Saijaan ja viihtymään paikallisten makuelämys-
ten parissa! Paketit tilaisuuteen kuin tilaisuuteen kootaan toiveidenne mu-
kaan sisältäen mm. valoisan kokoustilan, aitoa lähiruokaa sekä majoituk-
sen kodikkaissa hirsihuoneistoissa.

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

KIIREETTÖMYYTTÄ KELOMILJÖÖSSÄ
Vietä loma idyllisessä kelomiljöössä kauniin erämaaluonnon keskellä. Py-
kälä sijaitsee vain 18 km päässä Kuhmon keskustasta ja tarjoaa majoitus-
ta mukavuuksin ympäri vuoden. Vietä päivät valintasi mukaan joko rentou-
tuen tai lähiympäristön aktiviteettien parissa.

Hinta alkaen

30€

0400 507 951| jari.talvio@pp.inet.fi | pykala.net

TALVILOMA KIANNON KUOHUISSA
Vietä rentouttava miniloma Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen kahden vuorokauden talvipaketti sisältää majoituksen aamiaisineen 
kahden hengen huoneessa sekä virkistyskylpylän ja kuntosalin käytön. 

Hinta alkaen

100€

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

HOTELLI KALEVALA
Lammasjärven rannalla sijaitseva Hotelli Kalevala tarjoaa loistavat puitteet 
sekä aktiiviseen että rauhalliseen lomaan Kuhmossa. Vietä päivät ulkoillen 
ohjattujen tai omatoimisten aktiviteettien parissa ja hemmottele itseäsi päi-
vän päätteeksi wellness-osaston palveluilla ja ravintolan herkuilla.

Hinta alkaen

44,50€

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

Mukavaa majoitusta hirsimökeissä 
ja rivitalohuoneistoissa 
Taivalkoskella.

Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Rönttöset, kukot ja muut kainuulaiset 
herkut monenlaisiin ruokailuhetkiin 
ja tuliaisiksi. 

Puh. 0400 297 213
kaesa@kaesankotileipomo.fi
kaesankotileipomo.fi

Majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa Suomussalmen 
keskustassa.

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

Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja 
lomahuoneistoissa lähellä Hossan 
kansallispuistoa.

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

HOSSAN LOMAKESKUS

Hotelli- ja mökkimajoitusta sekä 
ravintola- ja ohjelmapalveluja 
lähellä Hossan kansallispuistoa.

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

Muista
myös
nämä!

Mökkimajoitusta hyvien 
harrastusmaastojen äärellä Hossassa.

Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Elämyksellisiä majoitus- ja 
ravintolapalveluja korkean vaaran 
huipulla Paltamossa.

Puh. 040 748 7391
posti@arcticgiant.fi
arcticgiant.fi

MÖKKIMAJOITUSTA HOSSASSA
Camping Hossan Lumo tarjoaa ympärivuotista mökkimajoitusta Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä. Pihapiiristä lähtevä perinteisen tyylin hiih-
tolatu yhdistyy Hossan noin 50 kilometrin retkilatuverkostoon ja suoraan 
rannasta on helppo lähteä vaikkapa lumikenkäilemään järven jäälle.

Hinta alkaen

70€

0500 166 377 | info@hossanlumo.fi | hossanlumo.fi

PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla 
valmistettuina! Majatalo Puukarin Pysäkki on kuuluisa puhtaasta, herkulli-
sesta karjalaisesta ruoasta, joka tarjoillaan tunnelmallisessa pirtissä. Maja-
talon uniikeissa huoneissa majoitut mukavasti useammankin yön.

Hinta alkaen

60€

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

HOTELLI KAINUU
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä kaupungin 
palveluja ja nauti kainuulaisista mauista runsaalla aamiaisella. Loistavat 
hiihto- ja kelkkailureitit, avantouintipaikka sekä muut harrastusmahdollisuu-
det löytyvät aivan hotellin läheisyydestä.

Hinta alkaen

44,50€

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Ulkoilijan paratiisi 45 km Kuhmon 
keskustasta, mökkimajoitusta ja 
aktiviteetteja.
Puh. 044 029 7214
sales@lentiira.com
lentiira.com

B&B TAIGA SPIRIT

Aamiaismajoitusta puhtaan 
luonnon keskellä Kuhmon Lentiirassa.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

Muista
myös
nämä!

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

KAESAN KOTILEIPOMO

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

LOMA HOSSA

HOSSAN RETKEILYKESKUS

JÄTTILÄISENMAA

Uutuus

TEKEMISTÄ

ROMANTTINEN HUSKYLOMA
Lähde romanttiselle rekikoiraretkelle Kuhmoon! Yöpyminen ennen ja jäl-
keen ylellisesti Hotelli Kalevalassa nauttien saunan ja poreammeen läm-
möstä sekä herkullisesta illallisesta. Retkipäivien välinen yö vietetään mu-
kavasti mökissä lumoavien talvimaisemien keskellä.

Hinta alkaen

1004€

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

LUMEN TÖLTTI
Koe lumisen metsän hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma islanninhevosen se-
lässä. Opastetulla retkellä ratsastetaan Paltamon kauniissa maisemissa ja 
päästään kokemaan myös islanninhevosen oma askellaji, töltti.

Hinta alkaen

45€

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

FREERIDE JA MOOTTORIKELKKASAFARIT
Hotelli Kalevalasta saat vuokrattua moottorikelkan tai voit osallistua moot-
torikelkkasafarille. Safareja löytyy eri pituisia yhdestä tunnista aina 3 vuo-
rokauteen. Kuhmosta löytyy Suomen suurin freeride-alue. Tervetuloa kelk-
kailemaan!

Hinta alkaen

75€

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

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan ystäville! Tervetu-
loa hiihtämään puhtaille hangille, nauttimaan kirkkaasta kevätauringosta 
ja majatalojen leppoisasta tunnelmasta sekä herkullisesta ruoasta. Hiihto-
matkat 15–30 km päivässä.

Hinta alkaen

135€

0400 877 085 | aksyt@aksytammat.fi | aksytammat.fi

talvipäiviin

HOSSA TRAVEL

Erämaatilamajoitusta ja opaspalveluja 
Hossassa.

Puh. 040 764 6137
hossatravel@gmail.com
hossatravel.com

HIKES’N TRAILS

Yksilöllisiä, seikkailullisia 
retkiä upeisiin luontokohteisiin.

Puh. 040 553 5469
info@hikesntrails.com 
hikesntrails.com

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Fatbike-pyörien vuokrausta ja ohjattuja 
retkiä erämaamaisemissa.

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

KAUPPOJEN KAJAANI

Ostoksia, ihastuttavia kahviloita ja 
monipuolisia tapahtumia.

Puh. 040 586 0966
kauppiasyhdistys@kauppojenkajaani.fi
kauppojenkajaani.fi

Muista
myös
nämä!

Klassikko

Uutuus
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KULTTUURIAja kiinnostavia käyntikohteita

HOSSAN POROPUISTO
Vieraile aidolla porotilalla Hossassa! Poropuistossa järjestetään porotila-
vierailuja, taakkapororetkiä, poroajeluita ja perhejuhlia. Tunnelmallises-
sa kotatyyppisessä tilausravintolassa ryhmät ruokailevat mukavasti ympä-
ri vuoden. 

Hinta alkaen

10€

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

KUHMON TALVISOTAMUSEO
Koe talvisodan tapahtumat omin silmin. Museossa esitellään esineiden, 
valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden avulla sodan aikaisia ta-
pahtumia Kuhmossa. Esillä on eri teemoja aina evakuoinnista kirkonkylän 
pommituksiin ja rauhan solmimisen jälkeiseen elämään.

Hinta alkaen

5€

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

JUMINKEKO
Tule tutustumaan kiehtovaan Kalevalaan! Kuhmon keskustassa sijaitseva 
Juminkeko esittelee kansalliseepostamme modernein keinoin. Näyttelyi-
den lisäksi voit tutustua mm. multimediaohjelmiin ja yhteen maailman laa-
jimmista Kalevala-kokoelmista.

Hinta alkaen

2€

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

KUHMON TALVI 1.–5.1.2019
Kuhmon Talvi tuo jälleen valoa ja elämää talven pimeyden keskelle! Ta-
pahtuma yhdistää kuhmolaiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja kansain-
välisestikin tunnustetut taiteilijat. Tällä kertaa ohjelmassa on mm. Kuhmon 
Kamarimusiikin talvikonsertti, näyttelyitä sekä kirjailijailta.

Hinta alkaen

10€

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

JOULUN TAIKAA

PIKKUJOULUT HOTELLI KALEVALASSA
Tule tunnelmoimaan Hotelli Kalevalaan Kuhmoon! Pikkujoulujen ohjelmal-
lisissa illoissa luvassa on monipuolisia esiintyjiä ja maukasta ruokaa. Ryh-
mien jouluruokailut myös muina ajankohtina. Ruokailujen yhteydessä vie-
raat myös majoittuvat tarjoushintaan alkaen 39 e/hlö.

Hinta alkaen

30€

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

VANHAN KURIMON PIKKUJOULUPÖYTÄ 
Vietä pikkujoulut historiallisessa ympäristössä Suomussalmella! 1.12., 
7.12., 8.12. ja 15.12. Vanhan Kurimon pöytiin katetaan runsaasti ensi-
luokkaisista raaka-aineista valmistettuja jouluherkkuja. Ryhmille kattaukset 
myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

36,50€

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

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS
Tervetuloa unohtumattomalle makumatkalle 12.–14.12. ja 19.–21.12.! Ti-
lausravintola Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu 
ja maistuu. Hirsipirtin kiireettömissä hetkissä kohtaavat lämmin joulutunnel-
ma ja vuodenajan parhaat maut.

Hinta alkaen

29,50€

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

MAALAISJOULU AROLAN TILALLA
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona pääset 
nauttimaan aidon savusaunan löylyistä ja perinteisestä jouluruoasta. Lu-
vassa on myös tarinoita rajan pinnalla elämisestä ja ulkoilua raikkaassa 
talvisäässä tai muuta ohjelmaa toiveidenne mukaisesti.

Hinta alkaen

160€

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

luonnon helmassa

KIANNON KUOHUJEN PIKKUJOULUT
Vietä hauska pikkujouluilta Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen pikkujoulupaketti sisältää ruokailun perinteisiä herkkuja notkuvasta 
joulupöydästä sekä lipun Teatteri Retikan nauruhermoja kutkuttelevan pik-
kujoulunäytökseen.

Hinta alkaen

47€

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

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ
Suomussalmen keskustassa toimiva ravintola Kultainen Kukko on talo, joka 
elää rakkaudesta hyvään ruokaan. Alkupalapöytä on oikea pikkujoulu-
kauden runsaudensarvi, ja lämpimien ruokien pöydässä vieraita odottavat 
joulun herkullisimmat maut.

Hinta alkaen

29,50€

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

HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää joulun henki. Elävän 
tulen loimussa mieleen palaavat tarinat kotitontuista ja joulun perinteistä. 
Tuvan ikkunoista voi ihastella lumihuntujen verhoamaa Hiljaista Kansaa ja 
ulkonuotiolla katsella kipinöiden leikkiä yötaivasta vasten.

Hinta alkaen

29,90€

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

KAMARIMUSIIKKIA, KARHUJA JA KALEVALAA
Kuhmo tarjoaa kamarimusiikkia, karhuja ja Kalevalaa ympäri vuoden! 
Päiväretken kohteina ovat Luontokeskus Petola, Kalevala-keskus Juminke-
ko ja Kuhmon Kamarimusiikin esittely vaikuttavassa Kuhmo-talossa. Ohjel-
maan sisältyy myös ruokailu ja halutessanne elävää musiikkia.

Hinta alkaen

29€

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

HYVINVOINTIA

JOOGA JA SYVÄRENTOUTUS
Klassista joogaa, sointukylpy vai rumpurentoutus? Nämä ja muut ohjatut 
jooga- ja rentoutumisharjoitukset auttavat löytämään täydellisen levon ke-
hossa ja mielessä. Harjoitukset sopivat kaikille kokemuksesta ja lähtötasos-
ta riippumatta.

Hinta alkaen

18€

0400 677 667 | sanna@ikivalkea.fi | ikivalkea.fi

VÄINÄMÖISEN TURVESAUNA 
Koe terapeuttinen saunahoitoelämys! Turpeen hoitavien vaikutusten lisäk-
si saat nauttia luonnonyrttiteestä, mahlapuolukkajuomasta ja yrttijalkakyl-
vystä.

Hinta alkaen

45€

044 275 5288 | tanja@kalevalaexperience.fi | kalevalaexperience.fi

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. Talvisin myös avantouinti-
mahdollisuus.

Hinta alkaen

5,30€

044 777 3185 | kylpyla@suomussalmi.fi | suomussalmi.fi

ja hemmottelua

Uutuus

HILJAISEN KANSAN NIITTYTUPA
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KULTTUURIAja kiinnostavia käyntikohteita

HOSSAN POROPUISTO
Vieraile aidolla porotilalla Hossassa! Poropuistossa järjestetään porotila-
vierailuja, taakkapororetkiä, poroajeluita ja perhejuhlia. Tunnelmallises-
sa kotatyyppisessä tilausravintolassa ryhmät ruokailevat mukavasti ympä-
ri vuoden. 

Hinta alkaen

10€

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

KUHMON TALVISOTAMUSEO
Koe talvisodan tapahtumat omin silmin. Museossa esitellään esineiden, 
valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden avulla sodan aikaisia ta-
pahtumia Kuhmossa. Esillä on eri teemoja aina evakuoinnista kirkonkylän 
pommituksiin ja rauhan solmimisen jälkeiseen elämään.

Hinta alkaen

5€

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

JUMINKEKO
Tule tutustumaan kiehtovaan Kalevalaan! Kuhmon keskustassa sijaitseva 
Juminkeko esittelee kansalliseepostamme modernein keinoin. Näyttelyi-
den lisäksi voit tutustua mm. multimediaohjelmiin ja yhteen maailman laa-
jimmista Kalevala-kokoelmista.

Hinta alkaen

2€

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

KUHMON TALVI 1.–5.1.2019
Kuhmon Talvi tuo jälleen valoa ja elämää talven pimeyden keskelle! Ta-
pahtuma yhdistää kuhmolaiset kulttuuritapahtumien järjestäjät ja kansain-
välisestikin tunnustetut taiteilijat. Tällä kertaa ohjelmassa on mm. Kuhmon 
Kamarimusiikin talvikonsertti, näyttelyitä sekä kirjailijailta.

Hinta alkaen

10€

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

JOULUN TAIKAA

PIKKUJOULUT HOTELLI KALEVALASSA
Tule tunnelmoimaan Hotelli Kalevalaan Kuhmoon! Pikkujoulujen ohjelmal-
lisissa illoissa luvassa on monipuolisia esiintyjiä ja maukasta ruokaa. Ryh-
mien jouluruokailut myös muina ajankohtina. Ruokailujen yhteydessä vie-
raat myös majoittuvat tarjoushintaan alkaen 39 e/hlö.

Hinta alkaen

30€

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

VANHAN KURIMON PIKKUJOULUPÖYTÄ 
Vietä pikkujoulut historiallisessa ympäristössä Suomussalmella! 1.12., 
7.12., 8.12. ja 15.12. Vanhan Kurimon pöytiin katetaan runsaasti ensi-
luokkaisista raaka-aineista valmistettuja jouluherkkuja. Ryhmille kattaukset 
myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

36,50€

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

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS
Tervetuloa unohtumattomalle makumatkalle 12.–14.12. ja 19.–21.12.! Ti-
lausravintola Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu 
ja maistuu. Hirsipirtin kiireettömissä hetkissä kohtaavat lämmin joulutunnel-
ma ja vuodenajan parhaat maut.

Hinta alkaen

29,50€

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

MAALAISJOULU AROLAN TILALLA
Joulun vietto Arolassa tarkoittaa lepoa ja rauhoittumista. Aattona pääset 
nauttimaan aidon savusaunan löylyistä ja perinteisestä jouluruoasta. Lu-
vassa on myös tarinoita rajan pinnalla elämisestä ja ulkoilua raikkaassa 
talvisäässä tai muuta ohjelmaa toiveidenne mukaisesti.

Hinta alkaen

160€

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

luonnon helmassa

KIANNON KUOHUJEN PIKKUJOULUT
Vietä hauska pikkujouluilta Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuo-
hujen pikkujoulupaketti sisältää ruokailun perinteisiä herkkuja notkuvasta 
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