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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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Esite on toteutettu Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksella.
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RETKI VIENAN PORTIN KULTALÄHTEELLE
Vieraile rajavyöhykkeellä sijaitsevalla myyttisellä lähteellä, jonka ohi Lönn-
rotkin kulki matkallaan Vienan Karjalaan. Kuulet tarinoita lähteeseen liitty-
vistä uskomuksista sekä saat pienen yllätyslahjan.

044 767 2030 | keijo.ahtonen@vienanportti.com

JUMINKEKO
Tämä Kalevalan ja karjalaisen kulttuurin informaatiokeskus Kuhmossa tar-
joaa tietoa kansallisesta perinteestämme, modernein keinoin. Juminkeossa 
voit katsoa multimediaohjelmia ja näyttelyitä sekä tutustua erääseen maail-
man laajimmista Kalevala-kokoelmista.

Hinta alkaen

3€

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

TALVISOTAMUSEO
Kuhmon kaupungin omistamassa Talvisotamuseossa esitellään esineiden, 
valokuvien, pienoismallien ja äänitehosteiden avulla talvisodan aikaisia ta-
pahtumia Kuhmossa.

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

KULTTUURIA

KUHMON TALVI 20.–27.2.2022
Kuhmon Talvi yhdistää kansainvälisestikin tunnustetut kuhmolaiset kulttuurita-
pahtumien järjestäjät ja taiteilijat. Luvassa on parasta kuhmolaista kulttuuria: 
musiikkia monessa muodossa, tanssia, näyttelyitä ja kirjallisuutta.

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

Hinta alkaen

15€

ja kiinnostavia käyntikohteita VILLIÄ ELÄMÄÄerämaassa

BEAR CENTREN MAJOITUSPAKETTI
Bear Centre on karhun ja ahman kuvauksen ja katselun keskus, joka si-
jaitsee Kuhmossa keskellä villiä erämaata. Se on järjestänyt karhun ja ah-
man kuvaus- ja katselumahdollisuuksia luonnossa jo vuodesta 1999 alkaen.

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

HUKKAREISSU 
Tule kuvaamaan sudet talvisessa luonnossa! Tämä Kuhmossa sijaitseva ku-
vauspaikka on ainoita paikkoja Euroopassa, jossa nähdään säännöllises-
ti susia. Saman Venäjän lauman jäsenet ovat vierailleet paikalla viikoittain 
vuodesta 2004.

Hinta alkaen

190€

050 579 0947 | lassi.rautiainen@articmedia.fi | www.wildfinland.org

SUURPETOJEN JA LINTUJEN KUVAUS
Karhujen nukkuessa samoja kuvauskojuja voidaan käyttää ahmojen ja susi-
en tarkkailuun. Kevättalvella voit kuvata metson ja teeren soidinta.

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

Hinta alkaen

60€

Hinta alkaen

100€

KOTKAN KUVAUS

Katsele ja kuvaa maa- ja 
merikotkia saunallisesta 
kuvausmökistämme.
Puh. 050 325 8966
hossankarhut@hotmail.fi
hossankarhut.fi

LUMIKENKÄRETKI AHMAKOJULLE

Tutki lumista luontoa lumikenkäillen 
ja siirry sen jälkeen piilokojuun 
tarkkailemaan ahmaa.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

Muista
myös
nämä!

Hinta alkaen

10€

Uutuus

Hinta alkaen

5€
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/talviaktiviteetit

TEKEMISTÄ talvipäiviin

LENTIIRAN LOMAKYLÄN TALVI
Lentiirassa riittää talviaktiviteetteja! Lähtisitkö tutkimaan lumista metsää hiihtä-
en vai lumikengillä? Hohtavat keväthanget ja puhtaat vedet kutsuvat myös ka-
lastamaan. Päivän päätteeksi voit sukeltaa savusaunan rentouttaviin löylyihin.

Hinta alkaen

95€

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

MOOTTORIKELKKA- JA FATBIKERETKET
Moottorikelkka- ja fatbikeretket tarjolla Kuhmon Kalevalassa. Retkiä on tar-
jolla 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

HOSSAN POROPUISTO
Hossan kylällä sijaitseva porotila toivottaa vieraat tervetulleiksi! Pääset ruok-
kimaan poroja sekä poroajelulle. Tilauksesta saat myös ruokailun seurueel-
lesi. Kaupastamme voit ostaa poronlihatuotteita ja matkamuistoja.

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

HOTELLI KALEVALAN HEMMOTTELUPAKETTI
Tämä rentouttava lomapaketti sopii erityisesti pariskunnille. Arjen huolet unoh-
tuvat, kun korkkaatte huoneeseenne jätetyn kuohuviinipullon. Pääsette nau-
tiskelemaan mm. kolmen ruokalajin kynttiläillallisesta sekä porekylvystä. 

Hinta alkaen

109,50€

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

POROTILAVIERAILU 
Tällä Suomussalmella sijaitsevalla porotilalla pääset tervehtimään ja ruok-
kimaan poroja sekä tietysti rekiajelulle. Vierailun yhteydessä on mahdolli-
suus myös ruokailuun. Tunnelmalliseen kotaamme mahtuu jopa 45 henki-
löä! Meiltä saat mukaasi myös matkamuistot.

Hinta alkaen

20€

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

KOSKIKELLUNTA
Koskikellunta on ainutlaatuinen elämys! Pääset heittäytymään vuolaana vir-
taavan Pajakkakosken vietäväksi. Pelastuspuku pitää sinut lämpimänä. Ko-
kemuksena  koskikellunta on jännittävä, hauska, turvallinen ja ainutlaatuinen.

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

HUSKYSAFARIT
Aja omaa koiravaljakkoasi erämaan halki! Kerran elämässä -kokemus, joka 
ei unohdu helposti. Voit valita 13 km, 20 km tai 30 km mittaisen reitin.

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

HÓLL TALLI 
Tule ratsastamaan rauhallisilla islanninhevosilla Paltamossa! Hevosretki lu-
misessa metsässä on taianomainen kokemus.

Hinta alkaen

55€

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

Hinta alkaen

90€

Hinta alkaen

10€
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PUUKARIN PYSÄKKI
Tämä Pohjois-Karjalan vaaramaisemissa sijaitseva majatalo on ehtinyt niit-
tämään mainetta erityisesti ruokatarjonnallaan. Tänne voit tulla nautiskele-
maan metsäkylvyistä tai etätyölomasta!

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

57,50€

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

PYKÄLÄ
Kelomiljöö erämaaluonnon keskellä, noin 20 minuutin ajomatkan päässä 
Kuhmon keskustasta, tarjoaa majoitusta mukavuuksin. Voit valita idyllisen 
Wanhan pirtin, tunnelmallisen Keloaitan tai upean Honkapirtin sopimuksen 
ja tarpeittesi mukaan tai kaikki yhdessä.

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

Hinta alkaen

95€

Hinta alkaen

40€

Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/talviaktiviteetit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/hotellit | 
 wildtaiga.fi/tuotekategoria/mokit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/muut

MAJOITUSTAmoneen makuun

LOMA-HOSSA
Loma-Hossassa majoitut mukavasti joko hirsimökkeihin tai lomahuoneistoi-
hin Hossan kansallispuiston läheisyydessä. Vietä täydellinen loma retkeillen, 
saunoen ja nauttien luonnon rauhasta.

Hinta alkaen

80€

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

MAJATALOSTA MAJATALOON -HIIHTOVAELLUS
Hieno hiihtovaellus halki piirakkamaan perinteisen hiihdon ja hyvän ruoan 
ystäville! Tämän Valtimon Puukarista Nurmekseen vievän reitin varrella koet 
Karjalan puhtaat hanget ja hurmaavan ruokakulttuurin. Päivässä hiihdetään 
omaan tahtiin 15–30 km.

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

KALEVALA-HIIHTO
Nauti talvesta hiihdellen 5 päivää Venäjän rajan pinnassa Kalevalapuiston 
alueella sekä Hossan kansallispuistossa. Näillä ”selkosilla” pääset nautti-
maan rikkomattomasta luonnonrauhasta ja lumisen luonnon hiljaisuudesta.

Hinta alkaen

1050€

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

FATBIKE-VIIKONLOPPU ITÄRAJALLA
Eräkeskuksen Fatbike-reitit kulkevat pitkin vaihtelevia maastoja aivan Itära-
jan tuntumassa ja tarjoavat ajamista yli 80 km. Tämän pyöräilyviikonlopun 
aikana pääset ajamaan reittejä kansainvälisessä ryhmässä.

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

Hinta alkaen

580€

Hinta alkaen

630€
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/hotellit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/mokit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/muut

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO 
Laadukasta ja edullista majoitusta aivan Suomussalmen kylän keskustas-
sa. Kaikki palvelut ovat lähelläsi. Kodinomainen tunnelma, viihtyisät tilavat 
huoneet sekä iso ruokailutila/keittiö, jossa voit valmistaa ruoat myös itse.

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

ARCTICA ESTATES
Kuhmon lumisten metsien keskeltä löydät tämän ylellisen huvilan. Se on per-
heiden ja pienten ystäväryhmien paratiisi, jossa nautitaan lomasta yksityi-
syydessä. Ohjelma joustaa juuri sinulle.

Hinta alkaen

131€

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

HOTELLI KAINUU
Hotelli Kainuu sijaitsee lähellä luontoa, mutta silti palveluiden äärellä. Kuh-
mon keskustan alueen nähtävyydet, ostospaikat ja Kuhmo-talo ovat vain kä-
velymatkan päässä hotellistamme.

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

JÄTTILÄISENMAA
Tunne itsesi vapaaksi kuin lintu ja astu korkealle huipulle Jättiläisenmaahan. 
Jättiläisenmaa tarjoaa elämyksellisiä majoitus- ja ravintolapalveluita aivan 
lähellä taivasta, Paltamon Kivesvaaralla.

Hinta alkaen

55€

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

MAJOITUSTA moneen makuun

Hinta alkaen

78€

AROLAN MAATILA- JA ERÄLOMAT

Tule rentoutumaan Arolaan, aivan 
Martinselkosen tuntumaan.
Puh. 050 518 9775
info@arolabear.fi
arolabear.fi

Hinta alkaen

45€

CAMPING HOSSAN LUMO

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Hirsitalomajoitusta kauniissa maisemissa, 
Hossan kansallispuiston tuntumassa.
Puh. 040 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

JOKELA-TALO

Majoitusta Kuhmossa, upean 
Lentuankosken tuntumassa 1–6 
henkilölle.
Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
lentuankoski.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

Vuokraa oma hirsimökki järvinäköalalla 
tai majoitu leirintäalueelle aivan 
Kylmäluoman retkeilyalueen kupeeseen.
Puh. 040 500 3476
kylmaluoma@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mukavat mökit ja savusauna rannassa.
Hyvä vuokravälinevalikoima ja 
hiihtoladut vieressä.
Puh. 044 728 8930
sales@lentiira.com
lentiira.com

MERJANLAHDEN MÖKIT

Mökkeile Suomussalmella metsien 
ympäröimänä.
Puh. 040 504 7760
merjanlahti.palvelee.fi

SAIJAN LOMAKARTANO

Tasokasta huoneisto-, revontulikota- ja 
mökkimajoitusta luonnon helmassa 
Taivalkosken Jokijärven rannalla.
Puh. 08 847 511
info@saija.fi
saija.fi
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Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/ravintolat-kahvilat

LÄHIRUOKAA ja muita makuelämyksiä

KARJALAINEN ILTA
Keittiön sydän on perinteinen puulla lämmitettävä uuni, jonka siimeksissä 
hautuvat Majatalon herkut. Illallinen tarjoillaan Majatalon tunnelmallisessa 
pirtissä, pitkissä pöydissä, nautitaan hyvän ruoan lisäksi laadukkaista luo-
muviineistä ja musiikista.

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

KAESAN HERKKUPUOTI
Kaesan herkkupuodin vitriinistä löydät sekä perinteisiä että moderneja lei-
vonnaisia. Nautiskele paikan päällä Kuhmon keskustassa sijaitsevassa kah-
vilassa tai ota mukaan. Halutessasi voit myös jättää tilauksen noudettavaksi. 

020 766 1566 | kaesa@kaesankotileipomo.fi |kaesankotileipomo.fi

HILJAISEN KANSAN NIITTYKAHVILA
Nautiskele todellisesta lähiruoasta: aamulla leivottua luomuleipää, lähimet-
sien marjoja ja muita lähituottajien tuotteita. Kainuulaisen emännän juure-
vuudella ruokailusta tulee todellinen elämyshetki tarinoineen ja lauluineen. 
Talvisin ravintola palvelee ryhmiä tilauksesta.

Hinta alkaen

11,90€

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

TILAUSRAVINTOLA VANHA KURIMO
Järjestä ryhmällesi ruokailu ainutlaatuisessa ympäristössä, vanhan kainuu-
laisen hirsitalon seinien suojissa. Kurimon pöydissä Kainuun perinteiset maut 
heräävät uuteen eloon. Tarjolla on eri ateriavaihtoehtoja, mm. soppaa ja 
särvintä -pitokattaus.

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

Hinta alkaen

19,20€

Hinta alkaen

56€
JÄTIN SUPERSOPPA 
Makuelämys jättiläisen tapaan! Tämä ruokapaketti on ensisijaisesti tarkoi-
tettu nautittavaksi luonnossa. Saat mukaasi ruokatermoksen täynnä keittoa, 
kaikki tarvittavat astiat sekä nokkospatongin. 

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

KULTAISEN KUKON LOUNAS
Kultaisen Kukon lounaspöytä on paikka, jossa tuoreet raaka-aineet, kainuu-
lainen ruokaperinne ja tämän päivän makuvivahteet kohtaavat. À la carte 
-listalta löydät vaihtoehtoja, joissa perinteiset maut heräävät uuteen eloon 
tässä päivässä.

Hinta alkaen

8,50€

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

POHJOLAN TALON TILAUSRUOKAILUT
Tilausruokailut Kuhmon Kalevalan tunnelmallisessa tuvassa, tarjolla mm. pai-
kallisten järvien kalat ja metsien riista. Päivittäin tarjolla Cafe Torillan mait-
tavat burgerit.

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

Hinta alkaen

16,50€

RAVINTOLA KANTELETAR
Tässä Kuhmon Hotelli Kalevalassa sijaitsevassa ravintolassa ruokailet hui-
keissa järvimaisemissa. Kiitelty keittiö hyödyntää paljon paikallisia tuotteita. 
À la carte päivittäin, voit myös tilata tilausruokailun ryhmällesi.

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi
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VÄLINEITÄ HYVINVOINTIAja hemmottelua

HOTELLI KALEVALAN WELLNESS
Tule rentoutumaan wellness-osastollemme! Pääset saunaan sekä sisä- ja ul-
koporealtaisiin. Osasto on majoittujille maksuton. Lisämaksusta myös yrtti-
porekylvyt, turvesauna, infrapunasauna sekä Kalevalainen jäsenkorjaus. 

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

Hinta alkaen

25€

SAVUSAUNA JA PALJU
Nauti savusaunan lempeistä löylyistä ja siirry paljuun katselemaan tähtitai-
vasta. Voit pulahtaa myös viereisessä avannossa.

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

HIRSISAUNAPYSÄHDYS
Tule rentoutumaan tunnelmalliseen hirsisaunaan! Käveltyäsi kynttilöin va-
laistua polkua pitkin, sinua odottaa ihanasti kuuselta tuoksuva sauna. Jal-
kojasi saat huljutella yrttijalkakylvyssä. Illan päätteeksi pääset tuhdille kar-
jalaisillalliselle.

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

HILJAISET HETKET
Tämän kolmepäiväisen ohjelman aikana sekä kehosi että mielesi rentoutuu. 
Metsäretkiä, saunomista sekä valintasi mukaan joko iltajooga tai -meditaatio.

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

Hinta alkaen

155€

Hinta alkaen

200€

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/hyvinvointi

CAMPING HOSSAN LUMO

Sähköavust. fatbike  alk. 55 €/3 h
Fatbike  alk. 30 €/3 h
Liukulumikengät  alk. 10 €/h
Maastohiihtosetti (perint.) 
 alk. 15 €/h
Lumikengät  alk. 7 €/h

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS

Fatbike  50 €/vrk 
Liukulumikengät  35 €/vrk

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

HOTELLI KALEVALA

Lumikengät, sukset  alk. 10 €/vrk
Pilkkivälineet  alk. 7 €/vrk
Luistimet  alk. 7 €/vrk

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

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

Fatbike  alk. 25 €/3 h
Liukulumikengät  25 €/6 h 

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Lumikengät 15 €/4 h
Liukulumikengät 35 €/4 h
Metsäsukset 35 €/4 h
Murtsikkasukset 35 €/4 h

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

SAIJAN LOMAKARTANO

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

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

MARTINSELKOSEN ERÄKESKUS

Lumikengät ja sauvat  10€/vrk
Liukulumikengät  20 €/3 h
Läskipyörät  alk. 30€/vrk

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

Hinta alkaen

270€

vuokrattavana

KALEVALAN JUHLATAKOMO

Läskipyörät  alk. 15 €/h
Moottorikelkat  1. tunti 75 €/h
+ sen jälkeen  25 €/h 

 KALEVALAN JUHLATAKOMO
 Puh. 045 255 2955
 info@juhlatakomo.fi
 juhlatakomo.fi
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