
PIKKUJOULUT HOTELLI KAINUUSSA
Järjestä ikimuistoiset pikkujoulut Kuhmon keskustassa sijaitsevassa hotellissa! Pikku-
joulubuffet ja livemusiikkia tarjolla viikonloppuisin 27.11.–1.12. Pelisali ja karaoketi-
lat tuovat juhliisi lystikästä ohjelmaa. Hinta sisältää narikan, ruokailun ja tanssilipun.

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

Wild Taigan alueella joulun henki on helppo aistia. 
Valkoisena hohtavat hanget ja illalla taivaalle syttyvät tähdet vievät mielen joulutunnelmaan. 

Meillä voit nauttia runsaiden joulupöytien herkuista ja mukavasta ohjelmasta pikkujoulujen merkeis-
sä. Hotellien täyden palvelun paketit puolestaan tarjoavat hengähdystauon arjen kiireiden keskellä. 
Voit myös helposti koostaa itsellesi ja seurueellesi sopivan kokonaisuuden eri yritysten tarjonnasta.

Tervetuloa tunnelmoimaan pikkujouluihin tai viettämään joulun pyhiä luonnon rauhassa!

JOULU
Wild Taigan 

HÄMÄRÄN HYSSYN PIKKUJOULUT
Niittytupa on mainio paikka järjestää pikkujoulut 20–50 hengen ryhmille. Kysy tarjous 
myös pienemmille porukoille! Pääsette nautiskelemaan paikallisista raaka-aineista val-
mistetusta jouluruuasta sekä maaseudun rauhasta. Uunin kupeella, elävän tulen loimus-
sa mieleen palaavat parhaat tarinat heinänteosta, kotitontuista ja joulun perinteistä.

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

HINTA
alk. 29,90 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

2021

HINTA
35 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo

wildtaiga.fi   facebook.com/wildtaiga   @visitwildtaiga  |  #visitwildtaiga  Esite on toteutettu Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät 
kehittämishankkeet  -rahoituksella.
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HOTELLI KALEVALAN JOULU
Tule viettämään rauhallinen joulu upeassa järvenrantamiljöössä! Ohjelmaan kuu-
luu mm. joulukuusen hakua ja koristelua, tuhti jouluruokailu sekä tietenkin tapaami-
nen pukin kanssa. Jouluiseen majoituspakettiin (23.–26.12.) sisältyy täysihoito sekä 
iltasaunat poreammeineen.

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

NÄLKÄMAAN AHMA
Haluatko pikkujouluihisi jotain erilaista tekemistä? Tulkaa katselemaan ahmoja! Mu-
kaan kojuun voit valita kuhmolaisen tai ranskalaisen eväspaketin. Lisämaksusta mah-
dollisuus jurttasaunaan tai isompaan ruokailuun.

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

HINTA
alk. 60 €/hlö

PAIKKA
Lentiira, Kuhmo

MAALAISJOULU AROLAN TILALLA
Vietä kiireetön joulu maaseudulla! Arolassa pääset luonnon rauhan lisäksi nautti-
maan savusaunasta ja jouluruokailusta pirtissä. Luminen metsä kutsuu hiihtoretkelle 
ja pääset kuulemaan tarinoita elämästä rajanpinnassa.

050 518 9775 | info@arolabear.fi | arolabear.fi

JOULU ISOMMALLA PORUKALLA MARTINSELKOSESSA
Ota koko suku mukaan joulun viettoon! Martinselkosen eräkeskukselta löytyy 
upea, moderni talo, johon mahtuu jopa 14 henkeä. Luonnon keskellä on maini-
ot puitteet harrastaa erilaisia talviaktiviteetteja, joiden jälkeen on mukava päästä 
nauttimaan päivittäin lämpiävän saunan löylyistä.

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

SAIJAN LOMAKARTANON PIKKUJOULUT
Tervetuloa viettämään pikkujoulujuhlaa tunnelmallisessa maalaiskartanossa, joka hen-
kii rauhaa ja kiireettömyyttä. Keskellä runsaslumista Koillismaata ja sen metsiä sijaitse-
vassa pirtissä saat nautiskella paikallisesta kalasta ja lihasta valmistetusta jouluruoasta.

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

HINTA
alk. 21,90 €/hlö

PAIKKA
Jokijärvi, Taivalkoski

HINTA
alk. 160 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

HINTA
alk. 369 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo

HINTA
alk. 65 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

HOTELLI KALEVALAN PIKKUJOULUT
Vaihda vapaalle ja järjestä tunnelmalliset pikkujoulut hyvän ruoan ja iloisen ohjelman 
siivittämänä! Marraskuussa esiintyjät tanssittavat pikkujoulukansaa. Muina ajankohtina 
maistuvat tilausruokailut järjestyvät myös ryhmille.

HINTA
alk. 38 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo

KUHMO-TALON JOULU
Kuhmo-talossa nähdään joulukuussa kaksi upeaa esitystä: Joulumieltä jokaiselle -kon-
sertti sekä Joutsenlampi-baletti. Konserttien lisäksi Kuhmo-talo on nähtävyys itsessään. 
Uutuustuotteena on Kuhmo-talon kulissikierros, jonka aikana pääset kurkistamaan ylei-
söltä piilotettuihin paikkoihin.

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

HINTA
alk. 38,50 €/hlö

PAIKKA
Kuhmo

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

VANHAN KURIMON JOULULOUNAS JA -ILLALLINEN
Vanhan Kurimon joulupöytä tunnetaan herkullisista antimistaan. Viimeistään talon 
alkupalavalikoiman ääressä ymmärrät, mitä tarkoittaa valinnan vaikeus. Anna van-
han hirsitalon tunnelmallisen miljöön viedä sinut joulutunnelmaan! Saatavilla myös 
jouluillallinen. Kysy vuoden 2021 kattausajankohdat ravintolasta!

HINTA
alk. 31,50 €/hlö

PAIKKA
Suomussalmi

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

JOULUHERKUT KAESALTA KOTIIN TAI MÖKILLE
Älä vietä joulua keittiössä - jätä ruokien valmistus ammattilaisille! Kaesan leipomosta 
voit tilata jouluiset laatikot, piirakat ja paljon muuta. Herkkupuodin yläkerrassa voit jär-
jestää maistuvat pikkujoulut ryhmällesi, kysy tarjous!

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

HINTA
Kysy tarjous ryhmällesi!

PAIKKA
Kuhmo

MÖKKIJOULU LENTIIRASSA
Lentiiran Lomakylässä vietät rauhaisan joulun. Perinteinen savusauna ja mukavat mökit 
järvenrannassa varmistavat, että viihdyt varmasti. Lähdetkö kesyttämään talvista luon-
toa hiihtäen vai lumikengillä? 

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

HINTA
alk. 95 €/vrk

PAIKKA
Lentiira, Kuhmo
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