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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 lumiset maisemat 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 joogan 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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MAJOITU MUKAVASTI ja nauti 
hyvästä ruoasta

LOMA-HOSSA
Hossan kansallispuiston läheisyydessä majoitut mukavasti joko pyöröhirsi-
mökeissä tai Rajakartanon lomahuoneistoissa. Pääset viettämään lomaasi 
omassa rauhassa upean luonnon keskellä ja lähellä Hossan muita palve-
luja. Myös savusauna ja kylpytynnyri ovat asiakkaiden tilattavissa.

Hinta alkaen

70€

08 732 329 | majoitus@loma-hossa.fi | loma-hossa.fi

JÄTTILÄISENMAA
Miltä maisema näyttäisi, jos näkisit sen jättiläisen silmin? Miltä ruoka mais-
tuisi, jos söisit sen jättiläisen lautaselta? Miltä tuntuisi nukkua mökissä, joka 
on jättiläisen rakentama linnunpönttö? Tervetuloa majoittumaan uusiin 
huoneistoihin ja viettämään lomaa Jättiläisenmaahan Paltamoon.

Hinta alkaen

55€

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

49,50€

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

KIANNON KUOHUJEN MAJOITUSTARJOUS
Vietä rentouttava loma Suomussalmella, ja nauti ulkoilun lisäksi virkistys-
kylpylän kuohuista. Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen majoitustarjous si-
sältää kahden vuorokauden majoituksen kahdelle hengelle aamiaisineen 
sekä kylpylän ja kuntosalin käytön. 

Hinta alkaen

220€

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

Uutuus

AROLAN TILA

Majoitus-, ruoka- ja 
ohjelmapalvelut Martinselkosen 
luonnonsuojelualueen tuntumassa.
Puh. 050 518 9775
info@arolabear.fi
arolabear.fi

CAMPING HOSSAN LUMO

Mökkimajoitusta hyvien 
ulkoilumaastojen äärellä Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä.
Puh. 0500 166 377
info@hossanlumo.fi
hossanlumo.fi

HOSSAN LOMAKESKUS

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Majoitusta mökeissä ja 
hirsiparitaloissa Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä.
Puh. 050 844 692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

KANTTIINI PÄÄMAJA

Tilausruokailut ryhmille Raatteen 
Portin talvisotamuseon yhteydessä.
Puh. 0400 892 192
info@raatteenportti.fi
raatteenportti.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa keskellä kylää.
Puh. 050 462 2066
kainuun@kuutamokeikat.fi
kuutamokoti.fi

RAVINTOLA KULTAINEN KUKKO

Kahvi- ja ruokaravintola kylän 
keskustassa. Noutopöytälounas 
maanantaista lauantaihin.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO

Tilausruokailut ryhmille 
historiallisessa miljöössä 
5 km keskustasta.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

Suomus-
salmella
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METSÄJOOGAA LENTIIRAN LOMAKYLÄSSÄ
Metsäjoogassa uppoudutaan kehoon, mieleen ja maisemaan. Joogatun-
nin lisäksi ohjelmaan voidaan yhdistää kotakahvit, rentouttava sointukylpy 
sekä leppoisat savusaunan löylyt. Metsäjooga sopii erinomaisesti virkistys-
päivien, kokousten ja “tyttöjen viikonlopun” ohjelmaksi.

044 728 8930 | sales@lentiira.com | lentiira.com

HOTELLI KALEVALAN WELLNESS 
Hotelli Kalevalan hemmotteluosaston tarjonta täydentää kokonaisval-
taisen hyvänolon matkan. Wellness-osastolta löydät perinteisten sauno-
jen lisäksi muun muassa turvesaunan, sisä- ja ulkoporealtaat sekä yrtti-
porekylvyn. Varattavissa on myös monenlaisia hemmotteluhoitoja, kuten 
Kalevalainen jäsenkorjaus ja erilaiset hieronnat.

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

SAVUSAUNAILTA VANHASSA RIIHESSÄ 
Vietä tunnelmallinen talvi-ilta Puukarin Pysäkin vanhassa savusaunas-
sa. Aito savusauna tarjoaa pehmeät löylyt, ja saunomisen lomassa pää-
set nauttimaan talon omista, paikan päällä valmistetuista saunaherkuista. 
Saunaelämykseen voit yhdistää vaikkapa karjalaisen illan majatalossa.

Hinta alkaen

44€

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

TURVEHIERONTAHOITO
Pysähdy hetkeksi ja anna luonnon hoitaa mieltä ja kehoa. Turvehieronta-
hoito Pohjois-Kuhmon Kuumussa on rentouttava elämys. Kuumussa tuote-
tulla turpeella on hoitavia ominaisuuksia; se muun muassa rentouttaa li-
haksia ja hoitaa rasitusvammoja.

Hinta alkaen

60€

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

B&B TAIGA SPIRIT

Majoitusta historiallisesti 
arvokkaassa puutalossa Lentiiran 
kylällä 40 km keskustasta.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

HOTELLI KAINUU

Hotelli lähellä luontoa, mutta keskellä 
kaupungin palveluja. Erikoisuutena 
kainuulainen aamiainen.
Puh. 08 655 1711
info@hotellikainuu.com
hotellikainuu.com

KAESAN KOTILEIPOMO

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mökkimajoitusta ja aamiaista ympäri 
vuoden. Myös savusauna, kokoukset 
ja luonto-ohjelmapalvelut.
Puh. 044 72 88 930
sales@lentiira.com
lentiira.com

PYKÄLÄ

Mökkimajoitusta uniikissa 
kelokylässä 18 km keskustasta.
Puh. 0400 507 951
jari.talvio@pp.inet.fi
pykala.net

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS 

Leirintäalue ja 
mökkimajoitusta 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

Kuhmossa

Muualla
Wild Taigan
alueella

HYVINVOINTIAja hemmottelua

Hinta alkaen

66€
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KULTTUURIAja kiinnostavia käyntikohteita

RAATTEEN PORTTI
Koe talvisodan ja Raatteentien taistelun tapahtumat omin silmin Suomus-
salmella. Talvisotamuseo on kesäkauden lisäksi avoinna syys- ja hiihto-
lomaviikoilla, muina aikoina Raatteen Portti palvelee ryhmiä sopimuksen 
mukaan. Paikalta löytyy myös vaikuttava Talvisodan monumentti.

Hinta alkaen

5€

0400 892 192 | info@raatteenportti.fi | raatteenportti.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 16.–23.2.2020
Kuhmon Talvi on siirtynyt uuteen ajankohtaan: se on nyt parhaimpien hiih-
tokelien aikaan helmikuussa. Tapahtuman järjestävät Juminkeko, Kuh-
mo-talo, Kuhmon Kamarimusiikki, Musiikkijuhla Sommelo, Luontokeskus 
Petola ja Kuhmon kaupunki. Tule nauttimaan talvisesta luonnosta ja kult-
tuurista!
08 6155 5451 | kuhmo.talo@kuhmo.fi | kuhmontalvi.fi

KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA

Monipuolista tietoa Suomen 
suurpedoista, talvisin avoinna ryhmille 
tilauksesta.
Puh. 040 825 6060
petola@metsa.fi
luontoon.fi/petola

HILJAINEN KANSA JA NIITTYTUPA

Hiljaisen Kansan 
kuiskeet ja elämykselliset 
ruokailut ryhmille ympäri vuoden.
Puh. 050 362 0609
ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi
niittykahvila.fi

KUHMON TALVISOTAMUSEO

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

KUHMO-TALO

Laadukkaat kokouspalvelut ja 
monipuolisia kulttuuritapahtumia 
ympäri vuoden.
Puh. 08 6155 5451
kuhmo.talo@kuhmo.fi
kuhmotalo.fi

Muista
myös
nämä!

VILLIÄ ELÄMÄÄ

WILDLIFE-ELÄMYS LUKSUSKOJUSSA
Koe ainutlaatuinen luontoelämys vuonna 2019 valmistuneissa luksusko-
juissa. Kesäisin kojuista voi tarkkailla karhuja, lumen aikana voit nähdä su-
den, ahman tai muita eläimiä. Kojussa voit myös kuunnella ympäröivän 
luonnon ääniä, ja hämärän aikaan yökiikarit takaavat näkyvyyden ulos.

Hinta alkaen

495€

040 546 9008 | ari.saaski@wbb.fi

HUKKAREISSU
Lähde jännittävälle kuvausretkelle erämaahan! Kuhmossa sijaitseva Wild-
life Safaris Finlandin studio on Euroopan ainoita paikkoja, jossa nähdään 
susia säännöllisesti. Saman Venäjän lauman jäsenet ovat vierailleet kojuil-
la viikoittain jo vuodesta 2004.

Hinta alkaen

150€

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

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Tule Kuhmoon kuvaamaan ahmaa sen luonnollisessa elinympäristössä! 
Taiga Spirit tarjoaa mahdollisuuden kuvata ahmaa myös talviaikaan. Suo-
messa ahmoja on arvioitu olevan vain noin 250 yksilöä. Metsän keskellä 
sijaitsevasta piilokojusta voit nähdä myös muita eläimiä.

Hinta alkaen

80€

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

erämaassa

Uutuus
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TEKEMISTÄ

RATSASTUSRETKET PALTAMOSSA
Koe lumisen metsän hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma opastetulla ratsas-
tusretkellä. Lempeä islanninhevonen on mukava ja luotettava matkakump-
pani myös aloittelevalle ratsastajalle. Hóll Talli järjestää eripituisia ratsas-
tusretkiä Paltamossa ympäri vuoden.

Hinta alkaen

45€

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

KOSKIKELLUNTA 
Koe ainutlaatuinen uintielämys vuolaana virtaavassa koskessa aivan Kuh-
mon keskustassa! Koskikellunta on ainutlaatuinen ja jännittävä kokemus 
varsinkin talvella pakkassäässä. Huippuvarusteet ja asiantunteva opas ta-
kaavat hauskan ja turvallisen retken.

Hinta alkaen

80€

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

HUSKYHUPAILU KUHMOSSA
Vietä hauska talvipäivä karvakuonojen seurassa koko perheen kanssa! 
Koirien rapsuttelun lomassa jokainen pääsee vuorollaan valjakon kyytiin 
kokemaan rekiajelun riemun. Omat, turvalliset reitit huskytilan ympäristös-
sä, vain puoli tuntia Kuhmon keskustasta.

Hinta alkaen

75€

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

TALVIPYÖRÄILYÄ MARTINSELKOSESSA
Vietä viikonloppu talvipyöräilystä nauttien. Martinselkosen luonnonsuoje-
lualue itärajan tuntumassa tarjoaa upeat puitteet luonnossa liikkumiseen. 
Talvisessa erämaassa voit rentoutua myös lumikenkäillen ja pilkkien. Illan 
tullen voit nauttia saunan lämmöstä ja käydä valmiiseen illallispöytään.

Hinta alkaen

280€

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

talvipäiviin

HANKIKORRI-VIIKOT KUHMOSSA
Usko tai älä – taimen nappaa pintaperhoon talvellakin! Hankikorri-vii-
kot kokoavat perhokalastajat Kuhmon koskille 10.–19.4.2020. Tarjolla on 
myös monenlaista oheisohjelmaa. Hotelli Kainuu toimii kalastajien olohuo-
neena ja tarjoaa matkailijoille erilaisia kalastuspaketteja.

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

KORPIPORO
Tule tutustumaan porojen elämään Suomussalmelle! Korpiporon palvelui-
hin kuuluvat porotilavierailut, poroajelut sekä porojen valokuvaus ja ruo-
kinta. Saatavilla myös aitoja porotuotteita matkamuistoksi sekä tilaukses-
ta ruokailut ryhmille.

040 528 2364 | olavi.pollanen@korpiporo.fi | korpiporo.fi

Uutuus

HOSSA TRAVEL

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

HOSSAN POROPUISTO

Porotilavierailut, 
kahvila- ja ravintola-
palvelut Hossassa.
Puh. 040 755 9834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

ÄKSYT ÄMMÄT

Luonnonläheiset lomat, palkitut 
Majatalosta majataloon -vaellukset.
Puh. 0400 877 085
aksyt@aksytammat.fi
aksytammat.fi

UPITREK

Hiihto- ja lumikenkäily-
vaellukset Kainuussa.
Puh. 040 733 9262
sales@upitrek.com
upitrek.com

Muista
myös
nämä!
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