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Wild Taigan koskematon luonto ja kirkkaat vesistöt kutsuvat matkalle, jolla voit kokea aitoja elä-
myksiä. Upean erämaaluonnon ja eläinten katselu- ja kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tunne-
taan värikkäästä kulttuuritarjonnasta, kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuu-
desta. Alueella sijaitsevat myös Suomen tuorein kansallispuisto Hossa sekä Ystävyyden puiston 
monipuoliset luontokohteet.

Kuhmossa, Suomussalmella ja muualla Wild Taigan alueella vietät lomasi leppoisasti kaukana 
kiireestä ja suurista ihmismassoista. Majoitusvaihtoehtoja löytyy aina erämaamökeistä täyden 
palvelun hotelleihin, ja ravintoloissa ja kahviloissa herkutellaan paikallisella lähi- ja villiruoalla. 
Hyvinvointia ja hemmottelua on tarjolla muun muassa metsäjoogan muodossa. 

Kuhmon ja Suomussalmen lisäksi Wild Taigan yrityksiä toimii myös muualla Kainuussa ja lähi-
kunnissa. 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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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/wildlife

YÖ PETOJEN MAILLA
Tule katselemaan ja valokuvaamaan petoja aitoon erämaahan. Tällä yön yli 
kestävällä retkellä sinulla on hyvät mahdollisuudet nähdä karhuja, ja lisäksi 
voit bongata ahman, suden ja maa- tai merikotkan. Boreal Wildlife Centren 
tarkkailukojut sijaitsevat rauhallisella rajavyöhykkeellä Kuhmon Viiksimossa.

Hinta alkaen

150€

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

ELÄMYSYÖ KARHUJEN JA AHMOJEN KESKELLÄ
Kurkista karhun ja ahman elämään ammattioppaan johdolla. Tällä yön yli 
kestävällä retkellä pääset tarkkailemaan petoja niiden omassa elinympäris-
tössä Kuhmon Lentiirassa. Mikä tekee karhusta mystisen eläimen, metsän ku-
ninkaan? Elämysyön aikana saat vastauksen kysymykseen.

Hinta alkaen

130€

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

SUURPEDOT
Kaikki tai ei mitään – lähde Kuhmoon eläintenkatseluretkelle, jonka aikana 
sinun on mahdollista nähdä Suomen komeat suurpedot karhu, susi ja ahma 
samasta piilokojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka, ovat mah-
dollisia vierailijoita.

Hinta alkaen

190€

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

ILTARETKI KARHUKOJULLE 
Näe leikkisät karhunpennut lähietäisyydeltä Martinselkosessa! Noin kuu-
den tunnin mittaisella opastetulla retkellä sinulla on loistavat mahdollisuudet 
päästä katselemaan ja valokuvaamaan metsiemme kuningasta pentuineen. 
Tavallisesti illan aikana nähdään 5–10 karhua.

Hinta alkaen

90€

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

KARHUNKATSELUA LUKSUSMÖKEISTÄ
Tule katsomaan karhuja uusista luksusmökeistä! Mökit sijaitsevat korkeal-
la mäen päällä, mistä on hyvä näkyvyys karhujen liikkumisalueelle. Alueel-
la liikkuu myös ahmoja ja susia sekä kotkia. Mökeissä on suihku, wc, pieni 
keittiö varusteineen, lämmitys ja ilmastointi. 1.4.–31.10. välillä joka päivä.

Hinta alkaen

495€

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

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa

KARHUSAUNA-SAFARI
Koe ikimuistoinen ilta karhunkatselun parissa Suomussalmella! Uudesta sau-
nakojusta pääset tarkkailemaan villien karhujen, kotkien ja mahdollisesti 
myös ahman elämää suoraan saunan lauteilta. Illan aikana nautitaan löy-
lyjen lisäksi maittavista eväistä sekä oppaan tarinoista villieläinten elämästä.

050 325 8966 | hossankarhut@hotmail.fi | hossankarhut.fi

Hinta alkaen

80€Uutuus

KARHUTALON ILTARETKI
Vietä unohtumaton ilta tarkkailemalla karhuja aitiopaikalta. Hyvin varustellus-
sa karhutalossa on neljä erillistä katselutilaa, jotka ovat saatavissa haluttaessa 
vain oman seurueen käyttöön. Tilaa on yhteensä jopa 50 hengelle, joten retki 
sopii mainiosti myös ryhmille. Ryhmähinnat alk. 49 e/hlö, kausi 1.4.–31.10. 

Hinta alkaen

99€

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

SOTAHISTORIAA JA KARHUJA
Vietä jännittävä ilta karhujen mailla ja tutustu seuraavana päivänä Ruhtinan-
salmen kylän kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Opastettujen kar-
hu- ja sotahistoriaretkien lisäksi tämä kahden vuorokauden paketti sisältää 
majoituksen, ruokailut ja savusaunan Arolan tilalla.

Hinta alkaen

310€

050 518 9775 | info@arolabear.fi | arolabear.fi
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TURJANLINNAN RISTEILYT
Lähde tutustumismatkalle Ilmari Kiannon sielunmaisemiin opastetulla järviris-
teilyllä! Kiannon taiteilijakoti Turjanlinna sijaitsi kauniin Kiantajärven ranta-
maisemissa Suomussalmella. Risteilyt 28.6.–15.8.2021 päivittäin klo 11.00 
ja klo 15.00 (väh. 5 hlöä), ryhmille tilauksesta myös muina ajankohtina.

Hinta alkaen

7€

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

KULTTUURIA ja kiinnostavia käyntikohteita

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 11.−24.7.2021
Suomen suurin kamarimusiikkifestivaali soi Kuhmossa tulevana kesänä jo 
51. kerran. Tänä vuonna festivaalin teema on Beethovenin purkaus, ja kah-
den viikon aikana kuullaan sekä kamarimusiikin klassikoita että yllättäviä eri-
koisuuksia. Ohjelma ja taiteilijaesittelyt löytyvät kotisivuilta kuhmofestival.fi.

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

Hinta alkaen

20€

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 30.6.–4.7.2021
Kansanmusiikkijuhla Sommelo viettää ensi kesänä 15-vuotisjuhlaansa. Sen 
kunniaksi festivaalilla on tavallista useampia teemoja: Afrikka, Venäjä, kan-
tele, runolaulu, harmonikka ja kuorolaulu. Konserttien lisäksi tapahtumaan 
sisältyy koko perheelle sopivaa oheisohjelmaa.

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

HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA
Hiljaisen Kansan Niittykahvila, Kainuun Maistuva maaseutuyritys 2020, tar-
joaa kulkijalle mukavan taukopaikan. Avotulella valmistuvat rapeareunaiset 
muurinpohjaletut sekä aito nokipannukahvi. Latomyymälästä paikalliset kä-
sityöt. Ryhmille ruokailut tilauksesta ympäri vuoden!

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

Hinta alkaen

7€

KUHMON LUONTOKESKUS PETOLA
Petola tarjoaa monipuolista tietoa Suomen suurpedoista – karhusta, ahmas-
ta, sudesta ja ilveksestä. Näyttelyssä tutuiksi tulevat mm. petojen jäljet, elinta-
vat ja mystiikka. Toiminnallisella luontopolulla pääset tutustumaan suurpetojen 
aisteihin ja kykyihin. Petolasta saat myös parhaat vinkit Kainuun retkikohteisiin.

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

Vapaa 
pääsy

Hinta alkaen

5€

JUMINKEKO
Sukella Kalevalan maailmaan Juminkeossa! 11.6. alkaen Juminkeon kesä-
näyttelyssä on esillä persialaistaiteilijan Kalevalaan ja maailman eepoksiin 
liittyviä teoksia. Näyttelyiden lisäksi voit katsella multimediaohjelmia ja ihas-
tella maailman laajimpiin kuuluvaa Kalevala-kokoelmaa.

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

Hinta alkaen

3€

SOIVA METSÄ
Soiva Metsä on ainutlaatuinen käyntikohde Suomussalmella. Se koostuu 
useista erilaisista maastosoittimista, joiden soittamista jokainen pääsee ko-
keilemaan. Soiva Metsä tarjoaa mukavan, helppokulkuisen luontopolun ja 
kulttuurikohteen samalla kertaa kaiken ikäisille.

Vapaa 
pääsy

visit@suomussalmi.fi | visitsuomussalmi.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

Hinta alkaen

2€
Uutuus
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KARJALAINEN ILTA 
Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut, villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla val-
mistettuina. Illallinen tarjoillaan Majatalon tunnelmallisessa pirtissä, ja hyvän 
ruoan lisäksi nautitaan laadukkaista luomuviineistä ja musiikista. Ilta sisältää 
lauluesityksen kanteleella säestettynä. Ryhmäkoko 6–32 hlöä.

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

KALEVALAN JALANJÄLJISSÄ
Kuhmon historia kietoutuu olennaisena osana Kalevalan syntyhistoriaan. 
Lönnrot toimi lääkärinä Kajaanissa ja kulki Kuhmon kautta runonkeruumat-
koilleen Vienaan. Lisää kiehtovia tarinoita kuulet tällä kahden vuorokauden 
mittaisella Kalevala-aiheisella matkalla. Ryhmäkoko min. 16 hlöä.

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

Hinta alkaen

280€

Hinta alkaen

48€

KULTTUURIRETKI KUHMOON JA SUOMUSSALMELLE
Tällä matkalla pääset tutustumaan Kuhmon ja Suomussalmen kiinnostavim-
piin kulttuurikohteisiin. Ohjelmassa on mm. järviristeily Ilmari Kiannon Turjan-
linnaan sekä vierailu Kalevala-keskus Juminkeossa ja Luontokeskus Petolas-
sa. Majoitus 3 vrk Hotelli Kainuussa Kuhmossa. Ryhmäkoko min. 30 hlöä.

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

KOTIMAISEN KIRJALLISUUDEN LUMOISSA
Kuule tarinat Kalevalasta, tutustu Ilmari Kiannon sielunmaisemiin ja kurkista 
Kalle Päätalon maailmaan. Tämä kiertomatka vie kiinnostaviin kohteisiin Kuh-
mossa, Suomussalmella ja Taivalkoskella. Useita vaihtoehtoja majoitukseen ja 
ruokailuun – suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus! Min. 16 hlöä.

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

RYHMILLE
KUHMO-TALO

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

Kuhmossa

Hinta alkaen

195€

Kysy tarjous
ryhmällesi!

Uutuus

KUHMON HILPEÄ HEINÄKUU

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

KUHMON TALVISOTAMUSEO

Talvisodan aikaiset tapahtumat 
Kuhmossa nykyaikaisesti esitettynä.
Puh. 08 6155 5395
museo@kuhmo.fi
kuhmo.fi/talvisotamuseo

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

HOSSAN POROPUISTO

Porotilavierailut, porojen 
valokuvausta, kahvila-ravintola, 
matkamuistot.
Puh. 040 755 9834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

KORPIPORO

Porotilavierailut, porojen 
valokuvausta, tilausruokailut 
ryhmille, matkamuistot.
Puh. 040 528 2364
olavi.pollanen@korpiporo.fi
korpiporo.fi

Suomus-
salmella
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LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ
Lentuankosken leirintäalue on leppoisan ilmapiirin alue Kuhmossa Lentuan-
koskien välittömässä läheisyydessä. Voit majoittua mökissä tai nurmialueel-
la asuntovaunulla, -autolla tai teltalla. Luonto- tai kalastusretken jälkeen on 
mukava rentoutua rantasaunan lempeissä löylyissä.

040 773 0050 | lentuankoski@lentuankoski.fi | lentuankoski.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

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

LOMA-HOSSA
Hossan kansallispuiston läheisyydessä majoitut mukavasti joko Loma-Hossan 
pyöröhirsimökeissä tai Rajakartanon lomahuoneistoissa. Pääset viettämään 
lomaasi omassa rauhassa upean luonnon keskellä ja lähellä Hossan mui-
ta palveluja. Myös savusauna ja kylpytynnyri ovat asiakkaiden tilattavissa.

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

Hinta alkaen

60€

Hinta alkaen

12€
MERJANLAHDEN MÖKIT
Merjanlahden mökit on mainio valinta lomallesi, etsitpä paikkaa metsästyk-
seen, kalastukseen, marjastukseen tai perhelomailuun. Mökit sijaitsevat ka-
laisan Piispajärven rannalla Suomussalmella ja jokainen niistä on omassa 
niemessään, mikä takaa loman rauhallisissa merkeissä.

040 504 7760 | merjanlahti.palvelee.fi

HOSSAN RETKEILYKESKUS
Retkeilykeskus palvelee aivan Hossan kansallispuiston äärellä tarjoten kaik-
ki luonnonläheiseen lomaan tarvittavat palvelut. Majoitu mökkiin tai leirintä-
alueelle, vuokraa kanootti ja vietä päivä vesillä tai muuten retkeillen. Ravin-
tola avoinna 1.3.–31.10., kesäkaudella lounas tarjolla päivittäin.

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

HOTELLI KAINUU 
Hotelli Kainuussa majoitut mukavasti Kuhmon keskustassa, jossa kaupungin 
palvelut ja luonto ovat lähellä. Osa huoneista on suunniteltu erityisesti ka-
lastajien tarpeisiin, ja Pajakkakoskelle on matkaa alle kilometri.  Kainuulai-
sella aamiaisella on tarjolla runsaasti paikallisia ja lähialueiden tuotteita.

Hinta alkaen

66€

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

MAJOITUSTA moneen makuun

Hinta alkaen

59€

Hinta alkaen

16€

ARCTICA ESTATES

Nauti lomasta yksityisyydessä. Ylel-
listä majoitusta idyllisen Korpijärven 
rannalla Pohjois-Kuhmossa.
Puh. 0400 542 552
sales@arcticaestates.com
arcticaestates.com

BIRDHOUSE HOTEL JÄTTILÄISENMAA

Tunne itsesi vapaaksi kuin lintu ja 
astu korkealle huipulle Jättiläisen 
linnunpönttöön Paltamossa.
Puh. 040 748 7391
posti@arcticgiant.fi
arcticgiant.fi

Muista
myös 
nämä!
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LÄHIRUOKAAja muita makuelämyksiä

KULTAISEN KUKON KESÄLOUNAS 
Kesäisiä makunautintoja, lähiruokaa ja villiyrttejä. Suomussalmen keskustassa 
sijaitsevan Kultaisen Kukon kesälounas on tarjolla maanantaista perjantaihin 
pitkälle iltapäivään. Valittavanasi on kevyt keittolounas (8,20 e) tai monipuo-
linen lounaspöytä (11,50 e). Kesäteatterin esityspäivinä runsas teatteribuffet.

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

CAMPING HOSSAN LUMO

Caravan-alue, mökkimajoitusta ja 
välinevuokrausta Hossan kansallis-
puiston läheisyydessä.
Puh. 0500 166 377
info@hossanlumo.fi
hossanlumo.fi

KALEVALA CAMPING 

Leirintäalue, aitta- ja kämppämajoi-
tusta sekä välinevuokrausta Kaleva-
lassa Kuhmon luonnon keskellä.
Puh. 045 255 2955
info@juhlatakomo.fi
juhlatakomo.fi

KURIMON MAJATALO 

Huonemajoitusta rauhallisessa maa-
laismaisemassa 5 km Suomussal-
men keskustasta.
Puh. 044 994 3845
kurimonmajatalo@gmail.com
kurimohostel.fi

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

Edullista majoitusta kodinomaisessa 
tunnelmassa keskellä kylää Suomus-
salmella.
Puh. 050 462 2066
kainuun@kuutamokeikat.fi
kuutamokoti.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mökkiloma kesyttää kiireen! Mahta-
vat maastot kalastukseen ja lähiretkei-
lyyn. Savusauna kruunaa kesäpäivän.
Puh. 044 728 8930
sales@lentiira.com
lentiira.com

MAJATALO PUUKARIN PYSÄKKI

Viihtyisää majoitusta sekä karjalais-
ta lähi- ja luomuruokaa Valtimolla 
Pohjois-Karjalassa.
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

PYKÄLÄ

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

Uutuus

Uutuus

Hinta alkaen

8,20€

JÄTIN SUPERSOPPA 
Makuelämys jättiläisten tapaan! Ruoka on jäteille tärkeä asia, ja Jättiläisen-
maassa jokainen annos valmistetaan suurella sydämellä. Tilaa kauden ma-
kuja mukaileva Jätin supersoppa ja nauti se luonnossa kotitekoisen nokkos-
patongin kera. Halutessasi voit herkutella myös Jättiläisenmaan ravintolassa.

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

Hinta alkaen

16,50€

HOSSAN POROPUISTO

Kesäkaudella porokeittolounas 
päivittäin, muut pororuoat ja ryhmä-
ruokailut ennakkovarauksella.
Puh. 040 755 9834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

KAESAN KOTILEIPOMO

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

LUONNOTTAREN LOUNAS HILJAISEN KANSAN NIITTYTUVALLA

Maistuva maaseutuyritys 2020, ma-
kujen sinfoniaa 29.6.–8.8. klo 12–16. 
Ryhmille ennakkovaraukset.
Puh. 050 362 0609
ritva.huttunen@kuutamokeikat.fi
niittykahvila.fi

VANHAN KURIMON RYHMÄRUOKAILUT

Tilausruokailut ryhmille historiallises-
sa miljöössä 5 km Suomussalmen 
keskustasta.
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi
kultainenkukko.fi

Muista
myös 
nämä!

Muista
myös 
nämä!

Uutuus

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/ravintolat-kahvilat
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/kesaaktiviteetit

TEKEMISTÄ kellon ympäri

MAJATALOSTA MAJATALOON -RUOKAMATKA
Lähde Suomen parhaana ruokamatkailutuotteena palkitulle täyden palve-
lun elämysmatkalle, joka vie karjalaisen ruokakulttuurin alkusijoille. Neljän 
päivän aikana pääset jokaisessa majatalossa tutustumaan karjalaisten herk-
kujen valmistukseen ja kokeilemaan sitä myös itse.

Hinta alkaen

640€

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

KALASTAJAN TOIVELOMA LENTIIRASSA
Parhaat kesäpäivät vietät uistellessa Lentiiranjärvellä taikka perhostelles-
sa Änättikoskella. Lentiiran Lomakylästä löytyy tukikohta tosiharrastajalle: 
meiltä mökkimajoitus, kalastusluvat ja perholeirit ammattilaisten opissa. Sa-
vusaunaa unohtamatta!

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

KAINUUN RASTIVIIKKO 4.–9.7.2021
53. Kainuun Rastiviikko järjestetään Suomussalmella Haverisen maastois-
sa. Avoimissa sarjoissa kuka tahansa pääsee kokemaan suunnistuselämyk-
siä suuren suunnistustapahtuman leppoisassa ja turvallisessa tunnelmassa. 
Kuntosuunnistajille 11 rataa ja taitotasoa, kilpasarjat H/D8-95.

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

PARISKUNNAN KALAREISSU 
Mitä tehdä, kun yksi haluaa kalaan ja toinen lepolomalle? Kalastus- ja hem-
mottelumatka Kuhmoon sopii pariskunnalle, jonka toinen osapuoli on inno-
kas kalastaja. Kalastaja pääsee esittelemään lajinsa saloja maamme kau-
neimpien koskien äärellä, ja kumppani saa oman oppaan elämysmatkalleen.

Hinta alkaen

118€

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

KAINUU TRAIL HOSSA NATIONAL PARK (FINLAND)
Näe ja koe Hossan kansallispuiston polkujuoksupolut, hienoimmat maisemat 
ja nähtävyydet yhden päivän aikana! Kainuu Trail Hossa National Park (Fin-
land) -polkujuoksu on uusi polkujuoksutapahtuma, joka järjestetään 3.7.2021 
Suomen uusimmassa kansallispuistossa Hossassa. Matkat 10–78 km.

044 767 9533 | kainuutrail@rastiviikko.fi | kainuutrail.fi

ITÄRAJAN PATIKKAVAELLUS
Koe erämaan kosketus vaivattomasti opastetulla vaellusviikolla itärajan tuntu-
massa. Matkaa taitetaan mukavan pienessä ryhmässä läpi koskemattomien 
metsien ja soiden, pitkin harjuja ja järvien rannoilla. Pakettiin kuuluvat niin 
matkatavarakuljetukset majapaikasta toiseen kuin ruokailut ja iltasaunatkin.

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

Hinta alkaen

1040€
Hinta alkaen

25€

OMATOIMINEN MELONTARETKI KUHMOSSA
Vietä kesäpäivä erämaisilla vesillä melontaretken muodossa! Kuhmossa 
voit toteuttaa retken, joka voidaan yhdessä suunnitella vastaamaan omaa 
melonta- ja retkeilykokemustasi. Opastamme reittisuunnittelussa, vuokraam-
me melontakaluston ja kuljetamme sinut retkelle.

Hinta alkaen

60€

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

RATSASTUSRETKET PALTAMOSSA
Hyppää islanninhevosen selkään ja nauti taigametsien hiljaisuudesta lep-
poisasti ratsastaen. Hóll Talli järjestää eripituisia ratsastusretkiä ja -vaelluk-
sia Paltamon mahtavissa vaaramaisemissa ympäri vuoden. Kesäisin pääset 
myös viettämään aitoa maatilalomaa luonnon rauhassa.

Hinta alkaen

50€

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

http://www.wildtaiga.fi/tuotekategoria/kesaaktiviteetit
mailto:sales%40aksytammat.fi?subject=
http://www.aksytammat.fi
mailto:?subject=
http://www.lentiira.com
mailto:info%40rastiviikko.fi?subject=
http://www.rastiviikko.fi
mailto:info@hotellikainuu.com
http://www.hotellikainuu.com
mailto:kainuutrail%40rastiviikko.fi?subject=
http://www.kainuutrail.fi
mailto:sales@upitrek.com
http://www.upitrek.com
mailto:urpo.piirainen@erapiira.fi
http://www.erapiira.fi
mailto:tuula@holltalli.fi
http://www.holltalli.fi

