
Tutustu
WILD TAIGAN

TALVEEN
Luontoa ja kulttuuria
Talven 2020-2021 parhaat vinkit

KUHMO–SUOMUSSALMI

wildtaiga.fi   facebook.com/wildtaiga   @visitwildtaiga #visitwildtaiga

http://www.wildtaiga.fi
http://www.facebook.com/wildtaiga
http://www.instagram.com/visitwildtaiga/


Wild Taigan koskematon luonto ja lumiset maisemat kutsuvat matkalle, jolla voit kokea aitoja 
elämyksiä. Upean erämaaluonnon ja eläinten katselu- ja kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tun-
netaan värikkäästä kulttuuritarjonnasta, kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuu-
desta. Alueella sijaitsevat myös Suomen tuorein kansallispuisto Hossa sekä Ystävyyden puiston 
monipuoliset luontokohteet.

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.

Suurin osa Wild Taigan yrityksistä toimii Kuhmossa ja Suomussalmella. Lisäksi löydät toimijoita 
muualta Kainuusta ja lähikunnista. 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

KOE LUMOAVA Wild Taiga

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
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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

JUMINKEKO
Sukella Kalevalan kiehtovaan maailmaan! Kuhmon keskustassa sijaitseva 
Juminkeko esittelee kansalliseepostamme modernein keinoin. Näyttelyiden 
lisäksi voit tutustua mm. multimediaohjelmiin ja yhteen maailman laajimmis-
ta Kalevala-kokoelmista.

Hinta alkaen

3€

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

KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA
Kuhmossa sijaitseva Luontokeskus Petola tarjoaa monipuolista tietoa Suo-
men suurpedoista – karhusta, ahmasta, sudesta ja ilveksestä. Pedot liikkeellä 
-näyttelyssä tutuiksi tulevat muun muassa suurpetojen äänet ja jäljet, elintavat 
ja elinympäristöt sekä mystiikka. Talvisin Petola palvelee ryhmiä tilauksesta.

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

KULTTUURIA ja kiinnostavia käyntikohteita

KUHMON TALVI 21.–28.2.2021
Tule nauttimaan talvisesta luonnosta ja kulttuurista Kuhmoon! Kuhmon Tal-
vi järjestetään parhaimpien hiihtokelien aikaan helmikuussa. Ohjelmassa 
on muun muassa runolaulua, teatteria, luontokuvailta ja Kuhmon Kamari-
musiikin talvikonsertti.

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

HILJAINEN KANTELE
Vietä päivä Karjalan laulumailla tuunaamalla oma pikkukanteleesi; syvenny 
asiantuntevassa opetuksessa viisikielisen kanteleen soiton saloihin. Opit loih-
timaan säveliä, joiden myötä unohdat arjen. Soittimen meditatiivinen voima 
on vastustamaton. Mikä parasta: kantele soi kauniisti aloittelijankin käsissä.

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

HOSSAN POROPUISTO
Tule tutustumaan porotilan elämään! Hossan Poropuistossa järjestetään po-
rotilavierailuja, tilausruokailuja, juhlia, taakkapororetkiä ja poroajelua. Myy-
tävänä on poronlihatuotteita ja porokulttuuriin liittyviä matkamuistoja. Poro-
puisto on avoinna ympäri vuoden, talvisin matkailijoita palvellaan tilauksesta.

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

Hinta alkaen

5€

HILJAINEN KANSA JA NIITTYTUPA

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

ULJASKAN PIRTTI
Tule kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen kokemaan aitoa vienan-
karjalaisuutta. Täällä saivat inspiraatiota taiteilijat, kuten Akseli Gallen-Kal-
lela löytäessään ilmetyn Väinämöisen Rimmin vanhasta isännästä, tietäjä ja 
patriarkka Uljaskasta. Näyttelyt, runonlaulantaa, kahvia, teetä ja sultsinoita.

044 767 2030 | keijo.ahtonen@vienanportti.com 

Muista
myös
nämä!

KUHMO-TALO

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

Hinta alkaen

2€
Uutuus
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YLELLISIÄ ELÄMYKSIÄ  
Ylellinen Villa Cone Beach sijaitsee Pohjois-Kuhmossa idyllisen Korpijärven 
rannalla metsien, vesien ja romanttisen puutarhan ympäröimänä. Se on 
perheiden ja pienten ystäväryhmien paratiisi, jossa nautitaan lomasta yk-
sityisyydessä. Talvella lunta riittää taatusti suksien ja moottorikelkkojen alle.

0400 542 552 | sales@arcticaestates.com | arcticaestates.com

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

KIIREETTÖMYYTTÄ KELOMILJÖÖSSÄ
Viehättävä kelomiljöö Pykälä sijaitsee rauhallisella paikalla luonnon keskel-
lä, vain 18 kilometrin päässä Kuhmon keskustasta. Voit valita idyllisen Wan-
han pirtin, tunnelmallisen Keloaitan tai upean Honkapirtin sopimuksen ja tar-
peittesi mukaan tai kaikki yhdessä.

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

KIANNON KUOHUJEN MAJOITUSTARJOUS
Vietä rentouttava loma Suomussalmella ja nauti ulkoilun lisäksi virkistyskyl-
pylän kuohuista. Kylpylähotelli Kiannon Kuohujen majoitustarjous sisältää 
kahden vuorokauden majoituksen kahdelle hengelle aamiaisineen sekä kyl-
pylän ja kuntosalin käytön. 

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

Hinta alkaen

220€

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO
Matkustajakoti Kuutamo tarjoaa majoitusta Suomussalmella aivan kylän kes-
kustassa. Kodinomainen tunnelma, viihtyisät tilavat huoneet sekä iso ruokai-
lutila/keittiö, jossa voit valmistaa ruoat myös itse. Sauna on käytössäsi joka 
päivä ja aamupalan saat halutessasi sinulle sopivana ajankohtana.

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

HOTELLI KAINUU 
Hotelli Kainuussa majoitut mukavasti Kuhmon keskustassa, jossa sekä kau-
pungin palvelut että luonto ovat lähellä. Kävelymatkan päässä sijaitsevat 
Lammasjärvi ja upea Pajakkakoski sekä keskustan käyntikohteet. Kainuu-
laisella aamiaisella tarjolla on runsaasti paikallisia ja lähialueiden tuotteita.

Hinta alkaen

66€

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

MAJOITUSTA moneen makuun

Hinta alkaen

40€
MÖKKIMAJOITUSTA HOSSASSA
Camping Hossan Lumo tarjoaa viihtyisää mökkimajoitusta Hossanlahden 
rannalla, Hossan kansallispuiston läheisyydessä. Perinteisen tyylin hiihtola-
tu kulkee alueen vierestä ja suoraan rannasta on helppo lähteä vaikkapa 
lumikenkäilemään järven jäälle.

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

Uutuus

Hinta alkaen

45€

Hinta alkaen

70€

HOSSAN RETKEILYKESKUS
Hossan retkeilykeskus palvelee Hossan luontokeskuksen tiloissa, kansallis-
puiston äärellä. Voit majoittua mökkiin tai hirsiparitaloon, vuokrata fatbiken 
tai lumikengät ja lähteä tutkimaan Hossan upeita ulkoilureittejä. Ruokailu-
mahdollisuus tilauksesta, min. 10 hlön ryhmille.

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

Hinta alkaen

80€
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B&B TAIGA SPIRIT

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

JOKELA-TALO

Majoitusta 1–6 hengelle 
luonnon keskellä Lentuankoskien 
läheisyydessä Kuhmossa.
Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
lentuankoski.fi

KURIMON MAJATALO

Huonemajoitusta rauhallisessa 
maalaismaisemassa noin viisi 
kilometriä Suomussalmen keskustasta.
Puh. 044 994 3845
kurimonmajatalo@gmail.com
kurimohostel.fi

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mökkimajoitusta ja aamiaista ympäri 
vuoden. Myös savusauna, kokoukset 
ja luonto-ohjelmapalvelut.
Puh. 044 728 8930
sales@lentiira.com
lentiira.com

LOMA-HOSSA

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

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Mökki- ja huonemajoitusta itärajan 
tuntumassa, Martinselkosen 
luonnonsuojelualueen kupeessa.
Puh. 08 736 160
info@martinselkonen.fi
martinselkonen.fi

MERJANLAHDEN MÖKIT

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

PUUKARIN PYSÄKKI

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

SAIJAN LOMAKARTANO
Saijan Lomakartano sijaitsee kauniilla paikalla Taivalkosken Jokijärvellä, kir-
jailija Kalle Päätalon lapsuudenkodin naapurissa. Saija tarjoaa ympärivuo-
tisesti majoitusta viihtyisissä huoneistoissa ja mökeissä, maukasta lähi- ja vil-
liruokaa sekä ohjelmapalveluja ryhmille.

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

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS 
Retkeilijöiden suosima Kylmäluoma sijaitsee Taivalkosken kunnan koillisosas-
sa. Kylmäluoman retkeilykeskus palveluineen on keskellä luonnon rauhaa, 
mutta kuitenkin helposti saavutettavissa. Majoitu mökkeihin ja nauti talviul-
koilusta, myös fatbike-pyöriä vuokrattavana ennakkovarauksella.

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

Hinta alkaen

51,50€

PANORAMIC HOUSE
Astu huipulle ja sauno yön hämäriin. Jättiläisenmaan Panoramic House -mö-
kistä voit nähdä ja kokea muuttuvan luonnon ainutlaatuisuuden: auringonlas-
kut, tähtitaivaan ja jopa revontulet kolmeen eri suuntaan. Koe ja ihastu luon-
toäidin tarjoamiin maisemiin ja seuraa niitä saunan lämmöstä.

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

Hinta alkaen

191€

Uutuus
Hinta alkaen

80€

AROLAN MAATILA- JA ERÄLOMAT

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

KUIKAN KÄMPPÄ, KUHMO

Suoraan pihasta moottorikelkkailun 
free raid -alueelle, piilokojuja 
petojen tarkkailuun ympäri vuoden.
Puh. 050 579 0947
sami.rautiainen@articmedia.fi
wildlifefinland.org
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TEKEMISTÄ talvipäiviin

LUMEN TÖLTTI
Koe lumisen metsän hiljaisuus ja rauhallinen tunnelma ratsastusretkellä. Lem-
peä islanninhevonen on mukava matkakumppani myös aloittelevalle ratsas-
tajalle. Islanninhevosen oma askellaji, töltti, on tasaisen pehmeä ratsastaa. 
Hóll Talli järjestää eripituisia ratsastusretkiä ympäri vuoden.

Hinta alkaen

45€

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

KOSKIKELLUNTA
Koe eksoottinen uintielämys vuolaana virtaavassa koskessa aivan Kuhmon 
keskustassa! Koskikellunta on ainutlaatuinen ja jännittävä kokemus varsin-
kin talvella pakkassäässä. Huippuvarusteet ja asiantunteva opas takaavat 
hauskan ja turvallisen retken.

Hinta alkaen

90€

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

VILLIINNY LUONNOSTA LENTIIRASSA
Pujahda talviseen maisemaan lumikengin, maastosuksin taikka rohkeasti 
avannossa. Vuokravälineet ja opastetut retket saatavilla Lentiiran Lomakyläs-
tä. Ryhmille räätälöimme hyvinvoinnin metsäjoogaohjelmat ja savusaunaillat.

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

POROAJELUA
Suomussalmella pääset tutustumaan poroihin, syöttämään niitä ja kokeile-
maan hauskaa poroajelua, myös poroa itse ohjastaen. Poroajeluja järjes-
tävät tilauksesta Korpiporo ja Hossan Poropuisto. Tutustu palveluihin tarkem-
min yritysten kotisivuilla ja varaa retki omalle seurueellesi.

Hinta alkaen

10€

korpiporo.fi | hossanporopuisto.fi

ITÄRAJAN HIIHTOVAELLUS 
Koe erämaan kosketus vaivattomasti hiihtovaellusviikolla itärajan tuntumas-
sa. Matkaa taitetaan mukavan pienessä yhmässä ammattitaitoisen oppaan 
johdolla. Pakettiin kuuluvat niin matkatavarakuljetukset majapaikasta toiseen 
kuin ruokailut ja iltasaunatkin.

Hinta alkaen

1030€

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

HANKIKORRI-VIIKOT KUHMOSSA
Usko tai älä – taimen nappaa pintaperhoon talvellakin! Hankikorri-viikot 
kokoavat perhokalastajat Kuhmon koskille kevättalvella. Tapahtuman yh-
teydessä tarjolla on myös monenlaista oheisohjelmaa. Hotelli Kainuu toimii 
kalastajien tukikohtana ja tarjoaa matkailijoille erilaisia kalastuspaketteja.

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

HOSSA TRAVEL
Hossa Travel tarjoaa opaspalveluja ja erämaatilamajoitusta Suomussalmel-
la Hossan alueella ympäri vuoden. Itärajan retkeilyreitin varrella sijaitseva 
Kovavaaran erämaatila tarjoaa autenttiset puitteet todellista luonnonrauhaa 
ja mökkielämää kaipaaville.

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

MOOTTORIKELKKA- JA FATBIKESAFARIT  
Moottorikelkka- ja fatbikesafarit tarjolla Kuhmon Kalevalassa. Safareja löy-
tyy eri pituisia yhdestä tunnista aina kolmeen vuorokauteen. Meiltä saat 
myös vuokrattua moottorikelkat tai fatbiket. Tervetuloa seikkailemaan lu-
miseen taigaan!

Hinta alkaen

35€

045 255 2955 | info@juhlatakomo.fi | juhlatakomo.fi

Uutuus
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CAMPING HOSSAN LUMO

Väline-
vuokrausta

HOSSAN RETKEILYKESKUS

HOTELLI KALEVALA

HOTELLI KIANNON KUOHUT

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

SAIJAN LOMAKARTANO

Liukulumikengät alk. 10 e/h 
Läskipyörät  alk. 15 e/h

 CAMPING HOSSAN LUMO
 Puh. 0500 166 377
 info@hossanlumo.fi
 hossanlumo.fi

Läskipyörät  alk. 30 e/3 h
Lumikengät 15 e/vrk

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

Lumikengät, sukset alk. 10 e/vrk
Läskipyörät alk. 15 e/3 h
Pilkkivälineet alk. 7 e/vrk
Luistimet alk. 7 e/vrk

 HOTELLI KALEVALA
 Puh. 08 655 4100
 sales@hotellikalevala.fi
 hotellikalevala.fi

Lumikengät ja sauvat  15 e/vrk 
Sähköavusteinen fatbike  25 e/3 h

 HOTELLI KIANNON KUOHUT
 Puh. 08 710 770
 hotelli@kiannonkuohut.fi
 kiannonkuohut.fi

Läskipyörät  alk. 25 e/3 h
ennakkovarauksella

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

Lumikengät  10 e/4 h
Liukulumikengät  15 e/4 h
Metsäsukset 15 e/4 h

 LENTIIRAN LOMAKYLÄ
 Puh. 044 728 8930
 sales@lentiira.com
 lentiira.com

Lumikengät ja sauvat  10 e/vrk
Läskipyörät alk. 30 e/vrk
Liukulumikengät

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

Lumikengät, sukset alk. 16 e/vrk
Läskipyörät alk. 20 e/vrk
Lumiveistosvälineet 18 e/vrk
Pilkkivarusteet 15 e/vrk

 SAIJAN LOMAKARTANO
 Puh. 08 847 511
 info@saija.fi
 saija.fi

VILLIÄ ELÄMÄÄerämaassa

SUSI VIIKSIMOSSA
Suden näkeminen luonnossa on unohtumaton elämys. Suden saat parhai-
ten ikuistettua valokuviisi keväällä, kun niiden on vaikea liikkua sulavassa lu-
messa. Boreal Wildlife Centren piilokojut sijaitsevat Kuhmon Viiksimossa rau-
hallisella rajavyöhykkeellä.

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

KOTKAN KUVAUS  
Ensilumen sataessa Hossaan, on moni horrostava eläin jo talvipesänsä val-
mistellut. Uljaita maa- ja merikotkia pääset näkemään myös talvisin uudes-
ta saunallisesta piilokojusta. Kotkien lisäksi voit nähdä ja kuvata myös mui-
ta lumella liikkujia, kuten kettuja ja ahmoja.

Hinta alkaen

160€

040 546 9008 | hossankarhut@hotmail.fi | hossankarhut.fi

AHMAN KATSELU JA VALOKUVAUS
Tule Kuhmoon kuvaamaan ahmaa sen luonnollisessa elinympäristössä! Tai-
ga Spirit tarjoaa mahdollisuuden kuvata ahmaa myös talviaikaan. Suomes-
sa ahmoja on arvioitu olevan vain noin 250 yksilöä. Metsän keskellä sijait-
sevasta piilokojusta voit nähdä myös muita eläimiä.

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

Uutuus

Hinta alkaen

190€

Hinta alkaen

80€

HUKKAREISSU, KOTKAT JA AHMA

Jännittävä kuvausretki Kuhmon 
erämaassa vie petojen jäljille. 
Hinta alkaen 190 e/hlö.
Puh. 050 579 0947
sami.rautiainen@articmedia.fi
wildlifefinland.org

WILDLIFE-ELÄMYS LUKSUSKOJUSSA

Ainutlaatuinen luontoelämys 
luksuskojussa. Talvisin voit tarkkailla 
mm. suden ja ahman elämää.
Puh. 040 546 9008
ari.saaski@wbb.fi
bearcentre.fi

Muista
myös
nämä!
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Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/ravintolat-kahvilat

HILJAISEN KANSAN NIITTYTUPA, SUOMUSSALMI

Niittyperinteestä inspiraation saaneet 
ruokailut ryhmille ympäri vuoden.
Puh. 050 362 0609
ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi
niittykahvila.fi

HOTELLI KIANNON KUOHUJEN A LA CARTE, SUOMUSSALMI

Ravintola palvelee ma–la 18–21.30, 
talvitarjous kolmen ruokalajin päivälli-
nen 38 e, sis. alku-, pää- ja jälkiruoan.
Puh. 08 710 770
hotelli@kiannonkuohut.fi
kiannonkuohut.fi

KAESAN KOTILEIPOMO, KUHMO

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

PUUKARIN PYSÄKKI, VALTIMO

Perinteisiä karjalaisia herkkuja, 
luomu- ja lähiruokaa.
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

RAVINTOLA KANTELETAR, KUHMO

Hotelli Kalevalan ravintolassa a la 
cartea kansainvälisin ja kainuulaisin 
makuelämyksin ti–la klo 17–21.
Puh. 08 655 4100
sales@hotellikalevala.fi
hotellikalevala.fi

RAVINTOLA KULTAINEN KUKKO, SUOMUSSALMI

Noutopöytälounas, a la carte 
-annokset ja kahvilaherkut, avoinna 
ma–pe klo 10–18 ja la klo 10–16.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO, SUOMUSSALMI

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

LÄHIRUOKAAja muita makuelämyksiä HYVINVOINTIAja hemmottelua

HILJAISET HETKET MAJATALOISSA
Irtaudu hetkeksi arjesta viipyilemään, kuuntelemaan ympäristöä ja itseäsi kai-
kessa rauhassa. Kolmen päivän pysähtyminen hiljaisissa majataloissa tar-
joaa lepoa, ulkoilua luonnossa, ohjattua kevyttä liikkumista, herkuttelua lähi-
ruoalla, mielen ja kehon rentoutusta, hiljaisuuden äänten aktiivista kuuntelua.

050 477 2570 | sales@aksytammat.fi | aksytammat.fi

Hinta alkaen

270€

TURVEHOIDOT
Pysähdy hetkeksi ja anna luonnon hoitaa mieltä ja kehoa. Hoitoturve on 
luonnon oma eliksiiri, joka muun muassa rentouttaa lihaksia ja hoitaa rasi-
tusvammoja. Saatavilla on erilaisia turve- ja muita perinnehoitoja kokonais-
valtaisesta hieronnasta jalkakylpyihin ja turvesaunaan.

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

SAVUSAUNA JA PALJU
Rentouttavan talviloman kruunaavat perinteisen savusaunan pehmeät löy-
lyt ja tähtien katselu paljun lämpimässä syleilyssä. Loma-Hossan Rajakarta-
non rannassa voit kylpemisen jälkeen virkistäytyä pulahtamalla avantoon. 
Teethän varauksen vähintään kaksi vuorokautta etukäteen.

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

HOTELLI KALEVALAN WELLNESS 
Hotelli Kalevalan hemmotteluosaston tarjonta täydentää kokonaisvaltaisen 
hyvänolon matkan. Wellness-osastolla on perinteisten saunojen lisäksi mm. 
turvesauna, sisä- ja ulkoporealtaat sekä yrttiporekylvy. Varattavissa myös 
hemmotteluhoitoja, kuten Kalevalainen jäsenkorjaus ja erilaiset hieronnat.

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

Hinta alkaen

200€

Hinta alkaen

25€

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/hyvinvointi

POHJOLAN TALON RUOKAILUT, KUHMO 

Tilausruokailut Kalevalan tunnelmal-
lisessa tuvassa, tarjonnassa paikallis-
ten järvien kalat ja metsien riista.
Puh. 045 2552 955
info@juhlatakomo.fi
juhlatakomo.fi

Uutuus
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