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Wild Taiga sijaitsee Suomen itärajalla, Kuhmon ja Suomussalmen alueella. Alueen koskematon 
luonto ja kirkkaat vesistöt kutsuvat matkalle, jolla voit kokea aitoja elämyksiä. Upean erämaa-
luonnon ja eläinten katselu- ja kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tunnetaan värikkäästä kulttuu-
ritarjonnasta, kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuudesta. Alueella sijaitsevat 
myös Suomen tuorein kansallispuisto Hossa ja 30-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ystävyyden puisto.

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

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

Tervetuloa unohtumattomalle matkalle!

Alueen matkailuneuvonnat:

Suomussalmen Matkailutoimisto
Jalonkaarre 5, 89600 Suomussalmi
puh. 044 777 3250
visit@suomussalmi.fi
visitsuomussalmi.fi

Kuhmon kaupungin matkailuneuvonta
Kuhmon kaupunginkirjasto
Pajakkakatu 2, 88900 Kuhmo
puh. 044 725 5307
matkailu@kuhmo.fi
kuhmo.fi/matkailu
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SUSI VIIKSIMOSSA 
Susi ei ole yhtä helppo kuvauskohde kuin karhu, mutta Boreal Wildlife Cent-
ren kojuista voit päästä näkemään tämänkin pedon. Kuvauskojut sijaitse-
vat Kuhmon Viiksimossa rauhallisella rajavyöhykkeellä, jossa liikkuminen 
on rajoitettua.

Hinta alkaen

190€

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

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Koe unohtumaton kuvausretki ja kurkista ahman elämään ammattioppaan 
johdolla. Suomessa ahmoja on arvioitu olevan vain noin 250 yksilöä. Maa-
lis-huhtikuussa voit päästä kuvaamaan petoja myös lumisissa maisemissa!

Hinta alkaen

130€

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

SUURPEDOT
Kaikki tai ei mitään – lähde Kuhmoon eläintenkatseluretkelle, jolla sinun on 
mahdollista nähdä Suomen komeat suurpedot karhu, susi ja ahma samas-
ta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka, ovat mahdolli-
sia vierailijoita.

Hinta alkaen

150€

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

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

KARHUNKATSELUA LUKSUSMÖKEISTÄ
Tule katsomaan karhuja uusista luksusmökeistä! Mökit sijaitsevat korkealla 
mäen päällä, mistä on hyvä näkyvyys karhujen liikkumisalueelle. Alueella 
liikkuu myös ahmoja, susia ja kotkia. Mökeissä on suihku, wc, pieni keittiö 
varusteineen, lämmitys ja ilmastointi. 1.4.–15.10. välillä joka päivä.

Hinta alkaen

495€

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

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa

KARHUSAFARI SUOMUSSALMELLA
Tule kuvaamaan karhuja Suomussalmen erämaamaisemiin! Hossan Kar-
hut tarjoaa sekä noin kuuden tunnin mittaisia iltaretkiä että koko yön kestä-
viä katseluelämyksiä. Katselukojussa on tilaa kahdeksalle henkilölle ja nel-
jä nukkumapaikkaa. 

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

Uutuus

Hinta alkaen

80€

KARHUSAFARI AROLASSA

Karhusafarit Arolan tilalla 
Suomussalmella alkaen 80 e/hlö. 
Puh. 050 518 9775
info@arolabear.fi
arolabear.fi

RAATTEEN PETOBONGAUS

Karhunkatselua kuuluisan 
Raatteentien varrella alkaen 
90 e/hlö.
Puh. 0400 251 278
markku.matero@suomussalmi.net
raatteenpetobongaus.net

Muista
myös
nämä!

KARHUTALON ILTA- JA YÖKATSELURETKET 

Karhunkatselua uudessa, mukavuuksin 
varustellussa karhutalossa 1.4.–
15.10. joka päivä alkaen 99 e/hlö.
Puh. 040 546 9008
ari.saaski@wbb.fi 
bearcentre.fi

METSON JA TEEREN SOIDIN

Metson ja teeren soidin -kuvaus 
huhti-toukokuussa, teeren soidin 
myös syksyllä, alkaen 100 e/hlö.
Puh. 040 181 7570
info@viiksimo.fi
viiksimo.fi

Uutuus
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HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA
Hiljaisen Kansan Niittykahvila tarjoaa 5-tien kulkijalle unohtumattoman tau-
kopaikan. Muurinpohjaletut paistuvat avotulella ja nokipannukahvi kruunaa 
kokemuksen. Pellolla seisovan Kansan kanssa voit myös vaihtaa vaatteita. 
Ryhmille lounasruokailut tilauksesta ympäri vuoden!

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

RAATTEEN PORTTI
Tutustu aitoihin taistelupaikkoihin sekä talvisodan ja Raatteentien taistelun 
kulkuun Suomussalmella. Myös paikalta löytyvä Talvisodan monumentti ki-
vikenttineen on vaikuttava nähtävyys. Uutuutena ryhmille järjestettävät soti-
lastelttareissut ja sota-ajan kenttäruokailut.

Hinta alkaen

5€

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

TURJANLINNAN RISTEILYT
Lähde tutustumismatkalle Ilmari Kiannon sielunmaisemiin opastetulla järvi-
risteilyllä! Kiannon taiteilijakoti Turjanlinna sijaitsi Kiantajärven rantamaise-
missa Suomussalmella. Risteilyt 22.6.–9.8.2020 päivittäin klo 11.00 ja klo 
15.00, ryhmille tilauksesta myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

7€

044 777 3250 | visit@suomussalmi.fi | visitsuomussalmi.fi

KULTTUURIA ja kiinnostavia käyntikohteita

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 12.−25.7.2020
Kuhmon Kamarimusiikki soi tulevana kesänä jo 51. kerran. 14 päivään mah-
tuu yli 70 konserttia, yli 350 teosta ja 150 taiteilijaa Suomesta ja eri puolil-
ta maailmaa. Tänä vuonna festivaalin teema on Illuusion taide. Ohjelma ja 
taiteilijaesittelyt löytyvät kotisivuilta kuhmofestival.fi.

044 544 5163 | kuhmo.festival@kuhmofestival.fi | kuhmofestival.fi

Hinta alkaen

18,50€

KUHMON TALVISOTAMUSEO
Kuhmon Talvisotamuseossa voit kokea sodan tapahtumat omin silmin. Pää-
set tutustumaan kuhmolaisten siviilien evakuointiin sekä suomalaisten ja neu-
vostoliittolaisten sotilaiden arkeen talvisodan aikana. Esillä on mm. pienois-
malleja sekä runsaasti valokuvia.

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

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO
Kainuussa ja Vienan Karjalassa järjestettävän Sommelon pääosassa ovat 
uudet ja vanhat kansanmusiikin muodot ja runolaulu. Tulevana kesänä Suo-
men ja Venäjän rajan ylittävä yhteistyö näkyy tapahtumassa venäjänkieli-
sen ohjelman ja musiikin kautta.

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

Hinta alkaen

6,70€

Hinta alkaen

5€

JUMINKEKO
Kalevalan informaatiokeskus Juminkeko tarjoaa vanhinta kansallista perin-
nettämme modernein keinoin. Tutustu näyttelyihin, katsele multimediaohjel-
mia Kalevalasta sekä karelianismista ja ihastele maailman laajimpiin kuulu-
vaa Kalevala-kokoelmaa.

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

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

Hinta alkaen

3€

Uutuus

LUONTOKUVANÄYTTELY LENTIIRAN LOMAKYLÄSSÄ
Mehtän väkkee on upea läpileikkaus iivantiiralaisen Ville Heikkisen lintu- 
ja eläinaiheisista valokuvista. Mukana vuoden luontokuvana 2019 palkittu 
Karhu ja korppi. Myyntinäyttely avoinna 1.6.–31.8.2020.
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LUONNOLLISTA HYVINVOINTIA SAIJASSA 
Hyvää oloa luonnosta ja rentoutumista savusaunan leppoisissa löylyissä! 
Tämä ryhmille suunniteltu ohjelma sisältää tarinallisen kasvienkeruuretken, 
jalkahauteiden valmistuksen ja savusaunomisen Jokijärven rannalla. Lisäksi 
valmistetaan Saijan metsäistä saunajuomaa.

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

VOIMAANNUTTAVA HYVINVOINTILUONTOLOMA
Pohjois-Kuhmon Kuumussa voit rentoutua luonnon rauhassa perinnehoito-
jen, majoituksen ja aktiviteettien parissa. Tutustu paikalliseen kylään fatbi-
ke-pyörän selässä, kalasta tai marjasta ja nauti päivän päätteeksi ohjatus-
ta saunaterapiahoidosta.

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

Hinta alkaen

150€

Hinta alkaen

58€

HELLÄSTI HEMMOTELLEN
Valitse suosikkisi kolmesta hemmottelupaketista ja tule viettämään lomaa 
kahden kesken Hotelli Kalevalaan. Pääsette rentoutumaan luonnon rauhas-
sa sekä nauttimaan porekylvyistä ja muista wellness-osaston palveluista, ro-
manttisia kynttiläillallisia unohtamatta.

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

JOOGATAIVAL
Sukella piristävälle seikkailulle luontoon! JoogaTaival järjestää kehoa ja miel-
tä helliviä aktiviteetteja ja hyvinvointipalveluja Suomussalmella, Hossan kan-
sallispuistossa ja lähialueilla. Tarjolla on sauna- ja metsäjoogaa sekä luon-
toretkiä, jotka voidaan räätälöidä toiveidesi mukaan.

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

HYVINVOINTIAluonnosta

KUHMON HILPEÄ HEINÄKUU

Monipuolisia tapahtumia lapsille ja 
perheille Kuhmossa koko heinäkuun 
ajan; musiikkia, liikuntaa, leikkiä ja 
luontoa.
hilpeaheinakuu.fi

KUHMO-TALO

Laadukkaat kokouspalvelut ja 
monipuoliset kulttuuritapahtumat 
ympäri vuoden.
puh. 08 6155 5451
kuhmo.talo@kuhmo.fi
kuhmotalo.fi

Muista
myös
nämä!

KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA

Monipuolista tietoa Suomen 
suurpedoista ja parhaat 
retkeilyvinkit Kainuun luontoon.
Puh. 040 825 6060
petola@metsa.fi
luontoon.fi/petola

TUUPALAN MUSEO

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

HOSSAN LUONTOKESKUS

Ravintolapalvelut, neuvonta, 
näyttelyt, kartat ja lupamyynti.
Puh. 040 751 7221
hossa@metsa.fi
luontoon.fi/hossanluontokeskus

HOSSAN POROPUISTO

Kahvila, tilausravintola, 
matkamuistot, porojen valokuvausta 
ja ruokkimista.
Puh. 040 755 9834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

KORPIPORO

Tilausruokailut ryhmille, poro-
ohjelmapalvelut, matkamuistot, 
porojen valokuvausta ja ruokkimista.
Puh. 040 528 2364
olavi.pollanen@korpiporo.fi
korpiporo.fi

SOIVA METSÄ

Metsässä sijaitsevien suurikokoisten 
soitinten muodostama ainutlaatui-
nen käyntikohde Suomussalmella.
Puh. 044 777 3250
visit@suomussalmi.fi
visitsuomussalmi.fi

Hinta alkaen

219€

Hinta alkaen

20€

Uutuus
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TEKEMISTÄ kellon ympäri

HUSKYTREKKAUS KUHMOSSA
Patikointiretki rekikoirien kanssa jääkauden muovaamiin harjumaisemiin, Si-
niselle Polulle. Reitti on saanut nimensä sinisinä välkkyvistä vesistöistä, joita 
polulla kuljettaessa näkyy molemmin puolin harjua. Päivän aikana patikoi-
daan yhteensä 12 kilometriä.

Hinta alkaen

47,50€

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

PIHLAJAN POLKU
Tällä ratsastusretkellä pääset nauttimaan Paltamon mahtavista maisemista 
islanninhevosen selässä. Ryhmän tason mukaan edetään joko leppoisaa 
taivallusta tai myös vauhdikasta laukkaa rauhallisilla metsäteillä ja poluilla.

Hinta alkaen

60€

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

FATBIKE-RETKI
Vietä kesäpäivä Kuhmossa nauttien vaihtuvista luontomaisemista opastetul-
la pyörä-, patikka-, melonta-, SUP-lauta-, vene- tai mönkijäretkellä. Meiltä 
voit myös vuokrata välineet käyttöösi tunniksi tai vaikka viikoksi.

045 2552 955 | sales@santavillage.fi | santavillage.fi

MELONTARETKET KUHMOSSA
Vietä kesäpäivä vesillä melontaretken muodossa! Kuhmossa voit toteuttaa 
retken, joka voidaan yhdessä suunnitella vastaamaan omaa melonta- ja ret-
keilykokemustasi. Opastamme reittisuunnittelussa, vuokraamme melontaka-
luston ja kuljetamme sinut retkelle.

Hinta alkaen

60€

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

PARISKUNNAN KALAREISSU 
Yhteinen kalastus- ja hemmottelumatka Kuhmoon sopii erinomaisesti paris-
kunnalle, jonka toinen puolikas on innokas kalastaja. Kalastaja pääsee esit-
telemään lajinsa saloja maamme kauneimpien koskien äärellä samalla kun 
kumppani saa oman oppaan elämysmatkalleen.

Hinta alkaen

98€

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

RUSKARETKET KAINUUSSA
Kokoa porukka ja lähde ruskaretkelle Kainuuseen! Monipuolisia retkeilyreit-
tejä löytyy laidasta laitaan niin lyhyille retkille kuin useamman päivän vael-
luksille. Kysy tarjous ryhmällesi – ohjelmaan voidaan sisällyttää opastuksen 
lisäksi majoitus, ruokailut ja kuljetukset.

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

HOSSA TRAVEL

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

HIKES’N TRAILS

Yksilöllisiä, seikkailullisia 
retkiä upeisiin luonto-
kohteisiin.
Puh. 040 553 5469
info@hikesntrails.com
hikesntrails.com

Muista
myös
nämä!

KAINUUN RASTIVIIKKO 28.6.–3.7.2020, SUOMUSSALMI

Koko perheen loma- ja suunnistus-
viikko. Kuntosuunnistajille 11 rataa ja 
taitotasoa. Kilpasarjat H/D8-95.
+358 44 512 3517
info@rastiviikko.fi
rastiviikko.fi

ÄKSYT ÄMMÄT SUOMI-MATKAT

Majatalosta majataloon -retket, 
ryhmämatkat, opaspalvelut, 
tapahtumat, Pohjois-Karjalan 
matkailupalvelujen verkkokauppa.
Puh. 050 477 2570
sales@aksytammat.fi
aksytammat.fi

Uutuus

Uutuus
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LUONNOTTAREN LOUNAS 
Luonnottaren lounaspöydässä Hiljaisen Kansan Niittytuvalla saat nauttia 
makujen sinfoniaa luonnon helmasta kerätyistä tuotteista. Salaattipöydän 
antimia kerätään niityltä tuvan ympäriltä ja makoisat keitot keitetään pai-
kallisista raaka-aineista.

050 362 0609 | ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi | niittykahvila.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 päivän 
päätteeksi wellness-osaston palveluilla ja ravintolan herkuilla.

Hinta alkaen

49,50€

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

KIANNON KUOHUJEN KESÄTARJOUS
Vietä rentouttava loma Suomussalmella! Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen 
kesätarjous sisältää majoituksen kahden hengen huoneessa, runsaan aa-
miaisen sekä virkistyskylpylän ja kuntosalin käytön niiden aukioloaikoina. 
Tarjous on voimassa 1.6.–31.8.2020.

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

VANHAN KURIMON RYHMÄRUOKAILUT
Tilausravintola Vanha Kurimo tarjoaa unohtumattoman ruokatauon Suo-
mussalmella. Vanhassa hirsipirtissä sopii ruokailemaan 50 hengen ryhmä, 
ja kun talon kaikki pöydät katetaan, tilaa löytyy 100 ruokailijalle. Kurimon 
pöydissä Kainuun perinteiset maut heräävät uuteen eloon.

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

Hinta alkaen

60€

Hinta alkaen

11,90€
PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla val-
mistettuina. Keittiön sydän on perinteinen puulla lämmitettävä uuni, ja ruoka 
tarjoillaan tunnelmallisen pirtin pitkissä pöydissä. Majatalon viihtyisissä huo-
neissa näkyy taide ja paikallinen käsityö.

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS
Hossassa vietät lomasi luonnon rauhassa. Majoituspaikaksesi voit valita viih-
tyisän mökin, hirsiparitalon tai nykyaikaistetun savottakämpän tarpeesi mu-
kaan. Alueelta löytyy myös vaunupaikkoja. Vuokraa kanootti tai fatbike Ret-
keilykeskuksesta ja lähde retkelle upeisiin maisemiin!

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

HOTELLI KAINUU 
Majoitu Kuhmon keskustassa lähellä luontoa, mutta keskellä palveluja. Kai-
nuulainen aamiainen sisältää runsaasti paikallisia tuotteita, ja osa hotellin 
huoneista on suunniteltu erityisesti kalastajien tarpeisiin. Lähimmälle koski-
kalastuspaikalle, Pajakkakoskelle, on matkaa alle kilometri.

Hinta alkaen

66€

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

MAJOITU MUKAVASTI ja nauti herkuista

Hinta alkaen

19,20€
POHJOLAN TALON KESÄMENU 
Pohjolan talon kesän tarjonnassa korostuvat paikallisten järvien kalat ja 
metsien riista. Tarjolla on näistä raaka-aineista käsintehtyjä herkullisia bur-
gereita ja suositusannoksia. Kahvilaravintolamme palvelee päivittäin 1.6.-
31.8.2020. Tervetuloa herkuttelemaan.

045 2552 955 | sales@santavillage.fi | santavillage.fi
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CAMPING HOSSAN LUMO

Caravan-alue, mökkima-
joitusta ja välinevuokrausta Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä.
Puh. 0500 166 377
info@hossanlumo.fi
hossanlumo.fi

LOMA HOSSA

Majoitusta pyöröhirsimökeissä 
ja lomahuoneistoissa Hossan 
kansallispuiston läheisyydessä.
Puh. 08 732 329
majoitus@loma-hossa.fi
loma-hossa.fi

MAJATALO KARHUNPESÄ

Majoitus-, kokous- ja 
juhlatilapalvelut lähellä kuuluisaa 
Raatteentietä.
Puh. 0400 892 192
info@raatteenportti.fi
raatteenportti.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Edullista majoitusta kodinomaisessa 
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 

KIANNON KUOHUJEN KESÄTEATTERIBUFFET

Runsas buffet tarjolla heinä-
elokuussa kesäteatterin 
esityspäivinä.
Puh. 08 710 770
hotelli@kiannonkuohut.fi 
kiannonkuohut.fi

KULTAISEN KUKON KESÄLOUNAS  |  TEATTERIBUFFET

Kesälounas tarjolla ma-pe klo 
10.30-16.00, kesäteatteripäivinä 
10.30–17.30 ja su12.00–15.00.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

POROKEITTOLOUNAS

Kesäaikaan Hossan Poropuistossa 
tarjoillaan herkullista porokeittoa 
päivittäin.
Puh. 040 755 9834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mökkiloma kesyttää kiireen! Upeat 
vesistöt koski- ja vapakalastukseen. 
Myös leirintä, ravintola ja savusauna.
Puh. 044 72 88 930
sales@lentiira.com
lentiira.com

MAJOITUS KUHMO

Matkaparkki-, aitta- ja 
kämppämajoitusta Kalevalassa 
Kuhmon luonnon keskellä.
Puh. 045 2552 955
sales@santavillage.fi
santavillage.fi

PYKÄLÄ

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

KAESAN KOTILEIPOMO

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

SAIJAN LOMAKARTANO

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

Kuhmossa

Muualla
Wild Taigan
alueella

Uutuus

Suomus-
Salmella
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