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KAINUU

Helsinki–Kuhmo ..........................587 km
Helsinki–Suomussalmi .................658 km
Tampere–Kuhmo .........................498 km
Tampere–Suomussalmi................569 km
Oulu–Kuhmo................................282 km
Oulu–Suomussalmi ......................193 km
Kuopio–Kuhmo ............................206 km
Kuopio–Suomussalmi ..................276 km
Kuhmo–Suomussalmi .................. 131 km
Kuhmo–Hossa .............................. 197 km
Suomussalmi–Hossa ......................95 km

Wild Taiga sijaitsee Suomen itärajalla, Kuhmon ja Suomussalmen alueella. 
Alueen koskematon luonto ja kirkkaat vesistöt kutsuvat matkalle, jolla voit 
kokea aitoja elämyksiä. Upean erämaaluonnon ja eläinten katselu- ja 
kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tunnetaan värikkäästä kulttuuritarjonnasta, 
kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuudesta. Alueella sijaitsee 
myös Suomen tuorein kansallispuisto Hossa.

Majoitusvaihtoehtoja löytyy aina erämaamökeistä täyden palvelun 
hotelleihin, ja ravintoloissa ja kahviloissa herkutellaan paikallisella lähi- 
ja villiruoalla. Hyvinvointia ja hemmottelua on tarjolla muun muassa 
metsäjoogan ja turvehoitojen muodossa.

Kuhmon ja Suomussalmen lisäksi löydät Wild Taigan toimijoita myös muualta 
Kainuusta ja lähikunnista. Nähtävää ja koettavaa riittää kaiken ikäisille 
ympäri vuoden.

Tervetuloa unohtumattomalle matkalle!
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/wildlife

VALOKUVAUSRETKET VIIKSIMOSSA 
Tervetuloa valokuvausretkelle Kuhmon Viiksimoon! Ikuista karhu, susi, ahma 
sekä maa- ja merikotka niiden luonnollisessa elinympäristössä. Uusissa tila-
vissa Metsäkojuissa eläinten tarkkailu sujuu mukavasti yön yli.

Hinta alkaen

190€

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

ELÄMYSYÖ KARHUJEN JA AHMOJEN KESKELLÄ
Koe unohtumaton kuvausretki Kuhmossa. Pääset ammattioppaan opastuk-
sella kurkistamaan karhujen ja ahmojen elämään, ja kuvaamaan näitä upei-
ta petoja lähempää kuin koskaan. Maalis-huhtikuussa voit päästä kuvaa-
maan ahmoja myös lumisissa maisemissa.

Hinta alkaen

130€

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

ILTARETKI KARHUKOJULLE
Näe leikkisät karhunpennut lähietäisyydeltä! Kuuden tunnin mittaisella opas-
tetulla retkellä sinulla on loistavat mahdollisuudet päästä kuvaamaan met-
siemme kuningasta pentuineen. Tavallisesti illan aikana nähdään 5–10 kar-
hua.

Hinta alkaen

90€

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

KARHUSAFARI AROLAN TILALLA 
Koe erämaan kosketus ja näe karhut luonnon tilassa, Martinselkosen luon-
nonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä Suomussalmella. Karhun lisäk-
si voit nähdä kotkan, ketun tai ahman. Arolan karhusafarille mahtuu yhtä ai-
kaa jopa 20 vierasta.

Hinta alkaen

80€

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

HUKKAREISSU
Lähde jännittävälle kuvausretkelle erämaahan! Kuhmossa sijaitseva studio 
on Euroopan ainoita paikkoja, jossa nähdään susia säännöllisesti. Saman 
Venäjän lauman jäsenet ovat vierailleet kojuilla viikoittain jo vuodesta 2004. 
Samoista kojuista voit kuvata myös karhua ja ahmaa.

Hinta alkaen

150€

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

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa

RAATTEEN PETOBONGAUS
Raatteen petobongaus tarjoaa karhunkatselua Suomussalmella, itärajan 
tuntumassa, historiallisesti merkittävän Raatteen tien varrella. Katselu tapah-
tuu 1–16 hengen ilmastoidussa Karhulassa, jossa on makuupaikat kahdel-
le henkilölle.

markku.matero@suomussalmi.net | raatteenpetobongaus.net

WILD BROWN BEAR
Tervetuloa elämykselliselle eläintenkatseluretkelle Kuhmoon! Wild Brown 
Bearin piilokojuilla Venäjän rajan tuntumassa pääset tarkkailemaan ja ku-
vaamaan karhua, sutta, ahmaa sekä monia lintulajeja. 29 kuvauskojun jou-
kosta löytyvät vaihtoehdot moniin erilaisiin tarpeisiin.

040 546 9008 | ari.saaski@wbb.fi | wildbrownbear.fi

HOSSAN KARHUT
Tule kuvaamaan karhuja Suomussalmen erämaamaisemiin! Hossan Karhut 
järjestää opastettuja karhun ja kotkien katselu- ja kuvausretkiä. Kojussa on 
tilaa kahdeksalle henkilölle ja neljä nukkumapaikkaa. Retket valintasi mu-
kaan joko ilta- tai yöretkinä.

050 325 8966 | hossankarhut@hotmail.fi | facebook.com/HossanKarhut

Uutuus
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/kulttuuri-historia | wildtaiga.fi/tuotekategoria/festivaalit

RAATTEEN PORTTI
Raatteen Portin talvisotanäyttelyssä Suomussalmella voit tutustua talvisodan 
ja Suomen sotahistorian yhden merkittävimmän taistelun kulkuun. Myös Tal-
visodan monumentti kivikenttineen on vaikuttava nähtävyys.

0400 892 192 | info@raatteenportti.fi | raatteenportti.fi

MAJATALOSTA MAJATALOON -RUOKAMATKA
Lähde Suomen parhaanakin palkitulle ruokamatkalle, joka vie aitojen ma-
kujen ja karjalaisen ruokakulttuurin alkusijoille. Jokaisessa majatalossa pää-
set tutustumaan karjalaisten herkkujen valmistukseen ja kokeilemaan sitä 
myös itse. 

Hinta alkaen

145€

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

KULTTUURIA JA VILLIRUOKAA VANHASSA KURIMOSSA
5.6.2019 Suomussalmella Vanhan Kurimon pihapiirissä tutustutaan oppaan 
johdolla villiyrtteihin sekä Kurimon kulttuuripolkuun. Luvassa myös pienimuo-
toista ulko-ohjelmaa ja herkullinen villiyrttilounas.

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

KULTTUURIRETKI KUHMOSSA JA SUOMUSSALMELLA
Tämä ryhmille suunniteltu kolmen vuorokauden retki pitää sisällään monta 
mielenkiintoista käyntikohdetta Kuhmossa ja Suomussalmella. Tutuiksi tule-
vat mm. alueen sotahistoria, Kalevala ja Ilmari Kianto.

Hinta alkaen

195€

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

Palkittu

KUHMO-TALO

Monipuolisia kulttuuritapahtumia 
ympäri vuoden.
puh. 08 6155 5451
kuhmo.talo@kuhmo.fi
kuhmotalo.fi

JUMINKEKO

Kalevalan ja
karjalaisen kulttuurin 
keskus Kuhmossa.
Puh. 08 653 0670
info@juminkeko.fi
juminkeko.fi

Muista
myös
nämä!

KUHMON TALVISOTAMUSEO

Talvisodan aikaiset tapahtumat 
Kuhmossa nykyaikaisesti esitettyinä.
Puh. 08 6155 5395
museo@kuhmo.fi
kuhmo.fi

TUUPALAN MUSEO

Museo esittelee Tuupalan talon 
arkea ja asukkaita 1800-luvun 
lopulta 1960-luvulle saakka.
Puh. 08 6155 5394
museo@kuhmo.fi
kuhmo.fi

KULTTUURIA monessa muodossa

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 14.−27.7.2019
Kuhmon Kamarimusiikki viettää juhlavuotta, kun tulevana kesänä vuorossa on 
jo 50. festivaali. 14 päivään mahtuu yli 70 konserttia, yli 350 teosta ja 150 
taiteilijaa Suomesta ja eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna festivaalin teema 
on Nostalgia. Ohjelma ja taiteilijaesittelyt löytyvät kotisivuilta kuhmofestival.fi.

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

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 26.–30.6.2019
Vuosittain Kainuussa ja Vienan Karjalassa järjestettävän Sommelon pääosas-
sa ovat uudet ja vanhat kansanmusiikin muodot ja runolaulu. Konserttien li-
säksi tarjolla on myös taidenäyttelyitä ja muuta ohjelmaa.

Hinta alkaen

5€

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

Hinta alkaen

18,50€
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/nakemista

NÄHTÄVÄÄ ja koettavaa

KUHMON HILPEÄ HEINÄKUU
Kuhmon kesässä ei ole tusinatuotteita! Kuhmon Hilpeä heinäkuu tarjoaa mo-
nipuolisia tapahtumia lapsille, perheille ja kaikille lapsenmielisille koko hei-
näkuun ajan. Tarjolla on musiikkia, leikkiä, perinnettä, liikuntaa ja luontoa 
monessa muodossa.

hilpeaheinakuu.fi

HOSSAN LUONTOKESKUS
Hossan luontokeskus on oikea Samoilijan Sampo, josta saat viimeisimmät 
vinkit ja neuvot retkeilyyn ja kalastukseen. Luontokeskuksesta voit hankkia 
alueen kartat ja kalastusluvat, vuokrata kanootin tai fatbiken tai nauttia kah-
vilan tarjoiluista.

Vapaa 
pääsy!

040 751 7221 | hossa@metsa.fi | luontoon.fi/hossanluontokeskus

KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA 
Luontokeskus Petola tarjoaa monipuolista tietoa Suomen suurpedoista. Vaih-
tuvat näyttelyt puolestaan esittelevät ajankohtaisia teemoja ja toiminnallisella 
luontopolulla pääset tutustumaan suurpetojen aisteihin ja kykyihin.

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

HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA
Hiljaisen Kansan Niittykahvila tarjoaa 5-tien kulkijalle unohtumattoman tau-
kopaikan. Rapeareunaiset muurinpohjaletut paistuvat Niittykahvilassa avo-
tulella ja aito nokipannukahvi kruunaa kokemuksen. Ryhmille lounasruokai-
lut tilauksesta ympäri vuoden!

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

TURJANLINNAN RISTEILYT
Kirjailija Ilmari Kiannon taiteilijakoti Turjanlinna sijaitsi kauniin Kiantajärven 
rantamaisemissa. Lähde tutustumismatkalle Kiannon sielunmaisemiin opas-
tetun järviristeilyn yhteydessä! Risteilyt päivittäin juhannuksesta elokuun al-
kupuolelle, ryhmille tilauksesta myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

6,50€

044 777 3250 | visit@suomussalmi.fi | suomussalmi.fi/matkailija

KAINUUN RASTIVIIKKO 30.6.–5.7.2019
Tule nauttimaan koko perheen suunnistus- ja lomaviikosta Sotkamoon! Kai-
nuun Rastiviikon viehätys syntyy elämyksistä, joita vain Kainuun ainutlaatui-
nen suunnistusmaasto, rikas kulttuuri ja puhdas luonto pystyvät tarjoamaan. 

Hinta alkaen

4€

044 512 3517| info@rastiviikko.fi | rastiviikko.com

Hinta alkaen

7€

Vapaa 
pääsy!

SOIVA METSÄ
Soiva Metsä on ainutlaatuinen käyntikohde Suomussalmella. Se koostuu 
useista eri maastosoittimista, joiden soittamista jokainen pääsee kokeile-
maan. Metsä tarjoaa mukavan, helppokulkuisen luontopolun ja kulttuuri-
kohteen samalla kertaa kaikenikäisille.

044 511 9871 | suomussalmi.fi/soivametsa

KAUPPOJEN KAJAANI
Kauppojen Kajaanissa voit viettää päivää ostosten, hyvän palvelun ja iha-
nien kahviloiden teemalla. Tarjolla on myös kaikille ilmaisia tapahtumia, jois-
ta voit nauttia ostosten lomassa. Tutustu myös kanta-asiakas Kauppamum-
mon hauskoihin seikkailuihin!

kauppiasyhdistys@kauppojenkajaani.fi | kauppojenkajaani.fi
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/kesaaktiviteetit

TEKEMISTÄ kellon ympäri

VALON LEIKKI JOELLA
Haluatko kokea yöttömän yön ja tuntea pohjoisen valon ja pohjoisen luon-
non hyvää tekevät vaikutukset kehossasi? Kesäyön melontaretkellä liikutaan 
luonnossa ja hiljennytään sitä kuunnellen. Lintujen herättyä evästellään tulil-
la Saijan metsäinen aamiainen.

Hinta alkaen

105€

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

KOSKIKALASTAJAN UNELMAPÄIVÄT
Majoitu Kuhmossa Hotelli Kainuussa ja vietä loma kalastuksen parissa! Kuh-
mossa on yli sata koskea, joista lähin sijaitsee vain 800 metrin päässä ho-
tellista. Hotellilta löytyy myös Kalastajien Olohuone, jossa on saatavilla tie-
toa Kuhmon upeista kalastusmahdollisuuksista.

Hinta alkaen

38€

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

VIERAILU POROTILALLA
Hossan Poropuistossa pääset tutustumaan aidon porotilan elämään ja ruok-
kimaan sekä valokuvaamaan poroja. Kesäisin tarjolla on porokeittolounas ja 
kotatyyppisessä ravintolassa järjestetään myös muita ruokailuja tilauksesta.

Hinta alkaen

10€

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

HUSKYTREKKAUS KUHMOSSA
Lähde patikointiretkelle Kuhmon harjumaisemiin valloittavien rekikoirien kans-
sa! Päivän aikana patikoidaan yhteensä 12 kilometriä ja matkan varrella py-
sähdytään lounastauolle järven rantaan.

Hinta alkaen

47,50€

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

SUP-LAUTARETKI
Vietä kesäpäivä kauniilla Lammasjärvellä Kuhmossa – lähde hauskalle 
melontaretkelle SUP-laudalla! Opastetut retket sopivat hyvin aloittelijoille. Ho-
telli Kalevalasta voit myös vuokrata SUP-laudan tai muita välineitä käyttöösi.

Hinta alkaen

38€

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

RUSKARETKET KAINUUSSA
Kokoa porukka ja lähde ruskaretkelle Kainuuseen! Kainuun metsät, vaarat 
ja suot tarjoavat hienot puitteet syksyiselle patikkaretkelle. Monipuolisia ret-
keilyreittejä löytyy laidasta laitaan niin lyhyille retkille kuin useamman päi-
vän vaelluksille.

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

HIKES’N TRAILS

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

ERÄPIIRA

Melonta- ja veneretket, 
välinevuokrausta ja 
koskikelluntaa Kuhmossa.
Puh. 0400 219 197
urpo.piirainen@erapiira.fi
erapiira.fi

Muista
myös
nämä!

HÓLL TALLI

Ratsastusretkiä islanninhevosilla 
Paltamossa.
Puh. 050 357 6501
info@holltalli.fi
holltalli.fi

HOSSA TRAVEL

Erämaatilamajoitusta ja 
opaspalveluja Hossassa.
Puh. 040 764 6137
hossatravel@gmail.com
hossatravel.com
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/hyvinvointi 

RENTOUDU KYLPYLÄN POREISSA
Virkistyskylpylä Kiannon Kuohuissa Suomussalmella käytössäsi ovat suoma-
lainen sauna ja turkkilainen höyrysauna, pore- ja hieronta-altaat, kuntouinti- 
ja kylmäallas sekä lastenallas vesiliukumäkineen. Lisäksi sinulla on mahdolli-
suus luonnonvesiuintiin sekä golf-simulaattorin ja iWall-peliseinän kokeiluun.

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

TURVEHOIDOT
Pysähdy hetkeksi ja anna aikaa itsellesi – hemmottele itseäsi turvehoidolla! 
Turve on luonnon oma eliksiiri, jolla on monia hoitavia ominaisuuksia. Va-
littavanasi on useita erilaisia vaihtoehtoja kasvohoidosta terapeuttiseen tur-
vesaunaelämykseen. 

Hinta alkaen

25€

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

KORPIKYLPY
Tämä retki tarjoaa ihanan sukelluksen luonnon omaan vihreään kylpylään. 
Voit kokea yhdessä luonnon ja saunan voimaannuttavan vaikutuksen joo-
ga- ja mindfulness harjoitusten sekä saunajoogan kautta. Ohjelman lomas-
sa opit myös metsän ja saunan terveysvaikutuksista.

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

KUUMUSSA VIRTAA
Kuhmolainen korpimaisema tarjoaa otolliset puitteet paitsi luontoretkeilyyn 
myös oman tietoisuuden sisältöön tutustumiseen. Kuumussa Virtaa järjestää 
räätälöityjä mindfulness-retriittejä ja kursseja pienryhmille. Pientila Siirtolas-
sa tarjolla on myös rauhallista majoitusta.

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

Hinta alkaen

45€

HYVINVOINTIAluonnosta

Hinta alkaen

5,30€
KIANNON KUOHUJEN KESÄTEATTERIBUFFET
Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen herkullinen kesäteatteribuffet on tarjolla 
heinä-elokuussa Suomussalmen kesäteatterin esityspäivinä. Suurempien-
kin ryhmien ruokailu hotellin tilavassa ravintolassa on helppoa ja sujuvaa.

Hinta alkaen

13,90€

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

KULTAISEN KUKON KESÄLOUNAS
Raikkaita kesäisiä makunautintoja, lähiruokaa ja villiyrttejä. Suomussalmen 
keskustassa sijaitsevan kahvi- ja ruokaravintola Kultaisen Kukon runsas ke-
sälounas on tarjolla 17.6.–31.8.2019 maanantaista lauantaihin klo 10.30–
16. Tervetuloa herkuttelemaan!

Hinta alkaen

10,80€

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

LUONNOTTAREN LOUNAS 
Luonnottaren lounaspöydässä saat nauttia makujen sinfoniaa luonnon hel-
masta kerätyistä tuotteista. Salaattipöydän antimet kerätään niityltä tuvan 
ympäriltä ja lähituottajilta ja makoisat keitot keitetään paikallisista raaka-ai-
neista. Lounas tarjolla 26.6.–11.8.2019 päivittäin klo 12–16.

Hinta alkaen

11,90€

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

VILLIRUOKAAja muita makuelämyksiä
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Uutuus

VANHAN KURIMON RYHMÄRUOKAILUT

Tilausruokailut ryhmille 
historiallisessa miljöössä 
Suomussalmella.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

KAESAN KOTILEIPOMO

Rönttöset, kukot ja muut 
herkut paikan päällä Kuhmossa 
nautittaviksi ja kotiinviemisiksi.
Puh. 0400 297 213
kaesa@kaesankotileipomo.fi
kaesankotileipomo.fi

Muista
myös
nämä!
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MAJOITUSTA moneen makuun

HOTELLI KAINUU

Hotelli ja ravintola 
lähellä luontoa, mutta 
keskellä kaupungin palveluja.
Puh. 08 655 1711
info@hotellikainuu.com
hotellikainuu.com

Kuhmossa

HOTELLI KALEVALA

Hotelli, ravintola, hyvinvointi- ja 
ohjelmapalvelut Lammasjärven 
rannalla.
Puh. 08 655 4100
sales@hotellikalevala.fi
hotellikalevala.fi

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Leirintäalue ja mökkimajoitusta 
puhtaan luonnon keskellä.
Puh. 044 029 7214
sales@lentiira.com
lentiira.com

LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ

Leppoisan ilmapiirin leirintäalue 
Lentuankoskien äärellä.
Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
lentuankoski.fi

PYKÄLÄ

Mökkimajoitusta uniikissa 
kelokylässä 18 km keskustasta.
Puh. 040 050 7951
jari.talvio@pp.inet.fi
pykala.net

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Majoitusta kodin-
omaisessa tunnelmassa
keskellä kylää.
Puh. 050 462 2066
kainuun@kuutamokeikat.fi
kuutamokoti.fi

MERJANLAHDEN MÖKIT

Mökkimajoitusta hyvien 
harrastusmaastojen äärellä 
Piispajärven rannalla.
Puh. 040 504 7760
merjanlahti.palvelee.fi 

KYLPYLÄHOTELLI KIANNON KUOHUT

Hotelli, ravintola, virkistyskylpylä 
ja teatteritalo keskustassa saman 
katon alla.
Puh. 08 710 770
hotelli@kiannonkuohut.fi 
kiannonkuohut.fi

CAMPING HOSSAN LUMO

Caravan-alue, 
mökkimajoitusta ja 
välinevuokrausta.
Puh. 050 016 6377
info@hossanlumo.fi
hossanlumo.fi

HOSSAN LOMAKESKUS

Hotelli ja ravintola, mökkimajoitusta 
sekä aktiviteetteja.
Puh. 08 732 322
info@hossanlomakeskus.com
hossanlomakeskus.com

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Leirintäalue, vuokramökkejä, 
välinevuokraus ja ravintola Hossan 
opastuskeskuksessa.
Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

LOMA HOSSA

Majoitusta pyöröhirsimökeissä ja 
lomahuoneistoissa.
Puh. 08 732 329
irene.paasovaara@loma-hossa.fi
loma-hossa.fi

JÄTTILÄISENMAA

Elämyksellisiä majoitus- 
ja ravintolapalveluja 
vaaran huipulla Paltamossa.
Puh. 040 748 7391
posti@arcticgiant.fi
arcticgiant.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS 

Leirintäalue, vuokramökkejä 
ja ravintola Taivalkosken 
Kylmäluomalla.
Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

PUUKARIN PYSÄKKI

Mukavaa majoitusta ja karjalaista 
lähiruokaa Valtimolla Pohjois-
Karjalassa.
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

SAIJAN LOMAKARTANO

Kodikasta majoitusta, maukasta 
lähiruokaa ja aktiviteetteja 
luonnossa Taivalkoskella.
Puh. 08 847 511
info@saija.fi
saija.fi

Suomus-
salmella

Hossassa

Muualla
Wild Taigan
alueellaUutuus
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