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JOULU

Vietä rauhallinen maalaisjoulu luonnon helmassa tai nauti runsaiden
noutopöytien herkuista sekä erilaisista ohjelmista pikkujoulujen merkeissä!
Wild Taigan joulu on ihanan valkea ja tuhannet tähdet tuikkivat kirkkaalla taivaalla.
Hengähdystauon arkeen tarjoavat hotellien täyden palvelun paketit. Voit myös helposti
koostaa itsellesi sopivan kokonaisuuden eri yritysten tarjonnasta.

HINTA

HINTA

jouluruokailu alk. 25 €/hlö
majoitustarjous alk. 66 €/hlö
karaoketilan vuokra 60 €/2 h

jouluruokailu alk 32 €/hlö,
majoitustarjous alk. 49,50 €/hlö

PAIKKA

PAIKKA

Kuhmo

Kuhmo

PIKKUJOULUT HOTELLI KAINUUSSA

PIKKUJOULUT HOTELLI KALEVALASSA

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

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

Oletko menossa Kuhmo-taloon konserttiin? Voit nauttia jouluruuan ravintolassamme
ennen sitä (ryhmät min. 20 hlöä). Voit myös viettää pikkujouluja karaoken tai erilaisten pelien parissa ja vuokrata tilan pelkästään teille. 29.–30.11. ja 5.–7.12. tarjolla on
jouluruoka noutopöydästä ja elävää musiikkia. Arkipäivien jouluruokailuista lisätietoa
soittamalla tai sähköpostilla.

wildtaiga.fi

facebook.com/wildtaiga

Tule tunnelmoimaan Hotelli Kalevalaan! Pikkujoulujen ohjelmallisissa illoissa luvassa on monipuolisia esiintyjiä ja maukasta ruokaa. Ryhmien jouluruokailut tilauksesta myös muina ajankohtina. Pikkujoulujen yhteyteen on saatavilla monenlaista
oheisohjelmaa, hyvinvointipalveluja ja aktiviteetteja. Jouluruokailujen yhteydessä
vieraat myös majoittuvat tarjoushintaan.

@visitwildtaiga | #visitwildtaiga

HINTA

HINTA

PAIKKA

PAIKKA

pikkujoulupaketti 50 €/hlö
majoitushinnat alk. 60 €/hlö

ruokailut alk. 22 €/hlö
poroajelu 10 €/hlö

Hossa, Suomussalmi

Suomussalmi

KIANNON KUOHUJEN PIKKUJOULUPAKETTI

HOSSAN POROPUISTO

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

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

Tervetuloa viettämään hauskaa pikkujouluiltaa Kiannon Kuohuihin yksin, kaksin tai suuremman ryhmän kanssa! Pääsette nauttimaan herkkuja notkuvan joulupöydän antimia
ja viihtymään Teatteri Retikan pikkujoulunäytöksen parissa. Ruokailun ja teatterilipun lisäksi paketti sisältää illan jatkot Pub Jalonraitissa. Kysy myös majoitustarjousta ryhmällesi.

Hossan Poropuisto sijaitsee Suomussalmella, Hossan kylällä, kävelymatkan päässä
kylän muista palveluista. Poropuiston tunnelmallinen 40-paikkainen tilausravintola on oiva paikka viettää iltaa pikkujoulujen merkeissä. Kotatyyppisessä ravintolassa tarjoillaan herkullisia pororuokia, ja tilaisuuteen voi yhdistää ohjelmana vaikkapa poroajelua.

HINTA

HINTA

PAIKKA

PAIKKA

alk. 29,90 €/hlö

29,90 €/hlö

Hiljaisen Kansan Niittytupa,
Suomussalmi

Suomussalmi

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS

HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT

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

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

Tervetuloa unohtumattomalle makumatkalle! Tilausravintola Vanha Kurimo osaa kertoa, miltä kainuulainen joulu tuoksuu ja maistuu. Vanhan hirsipirtin kiireettömissä hetkissä joululounaalla kohtaavat lämmin joulutunnelma ja vuodenajan parhaat maut. Herkulliset joululaatikot paistuvat ravintolan omassa uunissa ja talon omissa salaateissa
maistuvat raikkaat raaka-aineet.

Kiireettömistä hetkistä Niittytuvan hämärässä herää joulun henki. Elävän tulen loimussa mieleen palaavat tarinat kotitontuista ja joulun perinteistä. Tuvan ikkunoista
voi ihastella lumihunnun verhoamaa Hiljaista Kansaa ja ulkonuotiolla tunnelmoida
kipinöiden tanssiessa yötaivasta vasten. Niittytuvan jouluherkut valmistetaan paikallisista raaka-aineista vanhoihin niittyperinteisiin nojaten. Ryhmäkoko min. 20 hlöä.

HINTA

HINTA

PAIKKA

PAIKKA

36,90 €/hlö

alk. 19,90 €/hlö

Suomussalmi

Jokijärvi, Taivalkoski

VANHAN KURIMON JOULUPÄIVÄLLINEN

PIKKUJOULURUOKAILU SAIJAN PIRTISSÄ

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

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

Varaa ryhmällesi ikimuistoinen ruokailuelämys ja vietä pikkujoulut historiallisessa ympäristössä, vain 5 kilometrin päässä Suomussalmen keskustasta. Pikkujouluaikana Vanhan Kurimon pöytiin katetaan runsas valikoima ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja herkkuja. Monipuolinen joulupöytä on yhtä aikaa perinteinen ja iloisen
yllätyksellinen.

Tule viettämään pikkujouluja kodinomaisessa ympäristössä: maalaiskartanon tunnelmallisessa pirtissä, joka henkii rauhaa ja kiireettömyyttä. Keskellä Koillismaan
metsiä sijaitsevassa pirtissä tarjotaan paikallisesta kalasta ja lihasta valmistettua
jouluruokaa. Saijan pirttiravintolaan ja saliin mahtuu kerrallaan noin 100 ruokailijaa. Ryhmäkoko min. 10 hlöä.

HINTA

HINTA

PAIKKA

PAIKKA

29,90 €/hlö

alk. 19,90 €/hlö

Suomussalmi

Jokijärvi, Taivalkoski

KULTAISEN KUKON JOULUPÖYTÄ

KOKOUS JA JOULUATERIA

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

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

Kylän keskustassa toimiva kahvi- ja ruokaravintola Kultainen Kukko on talo, joka elää
rakkaudesta hyvään ruokaan. Talon alkupalapöytä on oikea pikkujoulukauden runsaudensarvi, ja lämpimien ruokien pöydässä vieraita odottavat joulun herkullisimmat
maut. Ryhmällesi voit varata vaikkapa tunnelmallisen kellarikabinetin, jonne mahtuu 40
ruokailijaa.

wildtaiga.fi

facebook.com/wildtaiga

Tervetuloa kokoustamaan Saijaan ja nauttimaan jouluateriasta maalaiskartanon
pirtissä. Käytössänne on valoisa ja tilava kokoushuone kartanon päärakennuksen yläkerrassa. Tilassa on langaton nettiyhteys, dataprojektori ja fläppitaulu. Kysy
myös pikkujoulupaketteja majoituksella ja ohjelmapalveluilla, kuten koiravaljakkoajelulla tai savusaunalla. Ryhmäkoko min 10 hlöä.

@visitwildtaiga | #visitwildtaiga

