KUHMO–SUOMUSSALMI

Tutustu
WILD TAIGAN
KESÄÄN
Luontoa ja kulttuuria
Kesän 2022 parhaat vinkit

wildtaiga.fi

facebook.com/wildtaiga

@visitwildtaiga #visitwildtaiga

KOE LUMOAVA
Wild Taiga
Wild Taigan koskematon luonto ja kirkkaat vesistöt kutsuvat matkalle, jolla voit kokea aitoja elämyksiä. Upean erämaaluonnon ja eläinten katselu- ja kuvausretkien lisäksi Wild Taiga tunnetaan värikkäästä kulttuuritarjonnasta, kuten festivaaleista, talvisotahistoriasta ja kalevalaisuudesta. Alueella sijaitsevat myös Hossan kansallispuisto 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 lähikunnissa. 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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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.

Via Karelia
Joensuu
Nurmes
Lieksa

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa
Hinta alkaen

Hinta alkaen

495€

130€

KARHUN KATSELUA LUKSUSMÖKISSÄ

ELÄMYSYÖ KARHUJEN/AHMOJEN KESKELLÄ

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

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

Tarkkaile karhuja aitiopaikalta! Näissä kaikilla mukavuuksilla varustetuissa
mökeissä näet karhut mukavasti luonnollisessa elinympäristössään.

Tule tutustumaan Suomen kansalliseläimeen sen omassa elinympäristössä!
Eläinten katselua varten rakennetuissa kojuissa pääset ammattioppaan opastuksella kurkistamaan karhujen ja ahmojen elämään.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

190€

150€

YÖ PETOJEN MAILLA

SUURPEDOT

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

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

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.

Kaikki tai ei mitään. Näillä itäisessä Kuhmossa sijaitsevilla piilokojuilla on
mahdollista nähdä Suomen komeat suurpedot ahma, susi ja karhu samasta
kojusta. Myös petolinnut, kuten maa- ja merikotka, haarahaukka ja kanahaukka ovat mahdollisia vierailijoita.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

80€

145€

VENERETKI ITÄRAJALLE JA ILTARETKI KARHUKOJULLE

KARHUSAFARI

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

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

Tämän koko päivän kestävän ohjelman aikana pääset ihastelemaan itärajan villiä luontoa ja kuulemaan historiasta veneen kyydistä. Veneilyn jälkeen
syötte lounaan luontokeskuksella, jonka jälkeen pääsette illaksi karhukojuun.

Koe ikimuistoinen ilta karhunkatselun parissa Suomussalmella! Pääset tarkkailemaan kojusta käsin villien karhujen, kotkien ja mahdollisesti myös ahman elämää. Illan aikana nautitaan lisäksi maittavista eväistä sekä oppaan
tarinoista villieläinten elämästä.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

310€

99€

SOTAHISTORIAA JA KARHUJA

KARHUTALON ILTARETKI

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

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

Vietä jännittävä ilta karhujen mailla ja tutustu seuraavana päivänä Ruhtinansalmen kylän kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin! Opastettujen karhu- ja sotahistoriaretkien lisäksi tämä kahden vuorokauden paketti sisältää
majoituksen, ruokailut ja savusaunan Arolan tilalla.

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/wildlife

Vietä unohtumaton ilta tarkkailemalla karhuja aitiopaikalta! Hyvin varustellussa 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.

KULTTUURIA ja kiinnostavia käyntikohteita
Hinta alkaen

Vapaa
pääsy

22€

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 10.–23.7.2022

SOIVA METSÄ

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

visit@suomussalmi.fi | visitsuomussalmi.fi

Maailmanlaajuisesti noteerattu festivaali yllättää joka vuosi. Tänä vuonna
festivaalin teema on Illuusion taide. Ohjelma ja taiteilijaesittelyt löytyvät kotisivuilta kuhmofestival.fi.

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

Hinta alkaen

Vapaa
pääsy

5€

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 29.6.–4.7.2022

HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA

Kansanmusiikkijuhla Sommeloa vietetään kesällä 2022 jo 16. kerran. Tällä kertaa ohjelmassa on neljä erityisteemaa: laulu ja lauluperinne, tanssi,
kulttuurimatkailun kehittäminen sekä edelliseltä vuodelta siirtynyt Afrikka.

Kainuun Maistuva maaseutuyritys 2020 tarjoaa ainutlaatuisen taukopaikan. Avotulella valmistuvat rapeareunaiset muurinpohjaletut sekä nokipannukahvi. Latomyymälästä löydät paikalliset käsityöt. Niittytuvassa keskikesällä Luonnottaren lounasbuffetti soittaa makujen sinfoniaa.

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

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

Hinta alkaen

Hinta alkaen

24€

15€

KUHMO-TALO

TURJANLINNAN RISTEILYT

08 615 55451 | kuhmo.talo@kuhmo.fi | kuhmotalo.fi

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

Kuhmo-talo jaksaa hämmästyttää vierailijoita vuodesta toiseen. Konsertti
upeassa Lentua-salissa on elämys, joka ei unohdu. Muista myös uutustuote Kuhmo-talon kulissikierros, jonka aikana pääset tutustumaan yleisöltä piilotettuihin paikkoihin.

Lähde tutustumismatkalle Ilmari Kiannon sielunmaisemiin opastetulla järviristeilyllä! Kiannon taiteilijakoti Turjanlinna sijaitsi kauniin Kiantajärven rantamaisemissa Suomussalmella. Tule mukaan jokapäiväisille lähdöille tai varaa yksityinen risteily ryhmällesi!

Hinta alkaen

Hinta alkaen

3€

2,50€

JUMINKEKO

ULJASKAN PIRTTI

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

044 767 2030 | keijo.ahtonen@vienanportti.com | vienanportti.com

Juminkeko on Kalevalan sekä vienankarjalaisen kulttuurin koti. Voit katsoa
multimediaohjelmia ja näyttelyitä sekä tutustua erääseen maailman laajimmista Kalevala-kokoelmista.

Tule kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen kokemaan aitoa vienankarjalaisuutta! Täällä saivat inspiraatiota taiteilijat, kuten Akseli Gallen-Kallela löytäessään ilmetyn Väinämöisen Rimmin vanhasta isännästä, tietäjä ja
patriarkka Uljaskasta. Näyttelyt, runonlaulantaa, kahvia, teetä ja sultsinoita.

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/kulttuuri-historia | wildtaiga.fi/tuotekategoria/festivaalit

Museoita
ym.

RYHMILLE

YSTÄVYYDEN PUISTO
Tutustu metsäpeurojen ja karhujen
elinympäristöihin viidellä erilaisella
suojelualueella Kuhmossa!
Puh. 040 825 6060
luontoon.fi/ystavyydenpuisto

RAATE – TURJANLINNA – HOSSA

HOSSAN KANSALLISPUISTO
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi
perustettu Hossan kansallispuisto
hämmästyttää jylhillä maisemillaan
sekä kalliomaalauksillaan. Vieraile
myös luontokeskuksessa!
luontoon.fi/hossa

Ryhmille valmiiksi räätälöity kulttuuriretki kirjailija Ilmari Kiannon Turjanlinnaan, opastettu historiakierros Raatteen tielle ja tutustumiskierros Pohjois-Suomussalmelle sekä Hossan kansallispuistoon.

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

TALVISOTARETKI
Tutustu sotahistorian kannalta
merkittäviin kohteisiin
Ruhtinansalmella!
Puh. 050 518 9775
info@arolabear.fi
arolabear.fi

VILLIÄ RUOKAA JA MUITA MAKUELÄMYKSIÄ

Tämän kolmepäiväisen matkan aikana pääsette kokemaan aitoja makuja
Kuhmosta, Suomussalmelta ja Koillismaalta. Paikallinen kala, rönttöset, villiyrit, nuotioletut ja murea mehtäsonni saavat veden kielelle.

KUHMON TALVISOTAMUSEO
Talvisotamuseossa esitellään
esineiden, valokuvien, pienoismallien
ja äänitehosteiden avulla talvisodan
aikaisia tapahtumia Kuhmossa.
Puh. 08 6155 5395
museo@kuhmo.fi
kuhmo.fi/talvisotamuseo

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

TUUPALAN MUSEO
Tutustu kainuulaisen perheen
elämään 1880-luvulta
1960-luvulle!
Puh. 08 6155 5394
museo@kuhmo.fi
kuhmo.fi/tuupalanmuseo

RASIMÄEN EVAKKOKYLÄKIERROS

KALEVALAN JALANJÄLJISSÄ

Kalevala liittyy Kuhmon historiaan vahvasti, sillä Kuhmon kautta kuljettiin
Vienan Karjalaan runonkeruuseen, mm. Akseli Gallen-Kallela teki paljon
luonnoksia Kuhmossa. Tämän matkan aikana saat mainion sukelluksen Kalevalan maailmaan.

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi
Tutustumme Rasimäen kylään, joka
on Suomen suurin siirtokarjalaisten
raivaama asutuskylä. Retken jälkeen
karjalainen lounas Puukarin Pysäkillä.
Puh. 050 344 3824
majatalo@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

KULTTUURIKIERROS LENTIIRASSA
Kävelyretkellä Kuhmon Lentiiran
kylässä tutustutaan paikallisen
oppaan mukana kylän
kulttuurikohteisiin ja historiaan.
Puh. 040 746 8243
info@taigaspirit.com
taigaspirit.com

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/museot

YÖN YLI SAIJASSA RYHMILLE

Tulkaa porukalla viettämään aikaa tähän upeaan järvenrannalla sijaitsevaan maalaiskartanoon – pääsette saunomaan, nauttimaan luonnon rauhasta ja yöpymään hirsimökkeihin. Saatavilla on myös monenlaista ryhmän
mukaan räätälöitävää oheisohjelmaa.

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

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/ryhmamatkat

TEKEMISTÄ kellon ympäri
Hinta alkaen

Hinta alkaen

95€

95€

SAARISEIKKAILU KANOOTILLA

MAASTOPYÖRÄILY TUTUKSI -KURSSI

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

044 230 6202 | info@taigavire.fi

Vuokraa kanootti ja lähde tutustumaan Lentiirajärven luonnontilaisiin saariin! Pidempää retkeä haluava voi suunnistaa jokivarteen, josta löytyy myös
nuotiopaikka.

Tällä kurssilla opit taitoja, tekniikkaa ja turvallisuusasioita maastopyöräreiteillä liikkumiseen luontoa ja muita maastossa liikkujia kunnioittaen. Lisäksi
tutuksi tulevat myös pyöräilyetiketti ja perushuoltotoimenpiteet. Päivän päätteeksi nautitaan keittolounas Hossan luontokeskuksessa.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

35€

430€

SOUTURETKI TERVEVENEELLÄ PAJAKKAJOELLA

OPASTETTU KANSALLISPUISTO -PATIKKA

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

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

Souturetki 14 hengen tervaveneellä kohottaa taatusti ryhmäsi yhteishenkeä. Pääsette soutamaan järvellä, laskemaan kaksi koskea ja lopuksi nuotion äärelle kahvittelemaan.

Opastetulla kansallispuisto -patikalla nautit upeista maisemista ja liikkumisesta luonnossa. Oppaan johdolla tutustut alueeseen ja alueen historiaan ja kuulet tarinoita matkan varrella. Sopii vaikeusasteeltaan mainiosti ”tavan tallaajille”. Opastus saatavilla Kolin, Tiilikkajärven ja Hiidenportin kansallispuistoihin.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

95€

659€
KAINUU SPECIAL RAPIDS -PERHOKALASTUSLEIRI

TIHISEN TAIVAL

050 511 8035 | palkes@palkes.fi | palkes.com

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

Tule kalastusleirille 16.–19.6.2022 Kuhmon upeisiin puitteisiin! Pääset hiomaan kalastustaitojasi mm. Akonkoskella ja Kaarneenkoskella. Leiri sopii kaikentasoisille kalastajille, sillä ohjelma räätälöidään osallistujien taitojen mukaan.

Hinta alkaen

Nauti vauhdikkaasta menosta ja mukavasta yhdessäolosta islanninhevosella ratsastaen! Ratsastusretki kestää 4 tuntia, välillä pysähdytään välipalalle. Kesäkuumalla voimme pysähtyä järven rannalla, jossa pääsemme veteen virkistäytymään.

HOSSAN POROPUISTO

4€

KAINUUN RASTIVIIKKO

54. Kainuun Rastiviikko järjestetään 3.–8.7.2022 Puolangan Luhtakankaalla.
Tule viettämään koko perheen elämyksellistä suunnistus- ja lomaviikkoa Luhtakangas-Äikänvaara -alueen hienoihin ja haastaviin suunnistusmaastoihin.

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

Katso lisää tuotteita: wildtaiga.fi/tuotekategoria/kesaaktiviteetit

Muista
myös
nämä!

Tule tutustumaan poropuistoon Hossan
kylällä! Valokuvaa poronvasoja tai tee
kapulalossiretki Tsukotka-saareen.
Puh. 040 7559 834
info@hossanporopuisto.fi
hossanporopuisto.fi

KORPIPORO
Tule ruokkimaan ja valokuvaamaan
poroja lähellä Suomussalmen keskustaa! Keväisin myös poron vasotusta.
Puh. 040 528 2364
olavi.pollanen@korpiporo.fi
korpiporo.fi

MAJOITUSTA moneen makuun
Hinta alkaen

Hinta alkaen

35€

78€

HOTELLI KAINUU

CAMPING HOSSAN LUMO

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

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

Tämä yksityinen hotelli sijaitsee aivan Kuhmon keskustassa, mutta silti lähellä luontoa. Keskustan nähtävyydet, Kuhmo-talo ja Pajakkakoski ovat kävelymatkan päässä. Erikoisuutena kainuulainen aamiainen.

Kirkasvetisen Hossanlahden rannalla sijaitseva leirintäalue, josta on saatavilla ympärivuotista mökkimajoitusta. Viihtyvyyttä tuo myös kesäisin auki oleva kahvio ja minimarket. Vuokravälineistöön kuuluvat mm. kajakit, sup-laudat sekä maastopyörät.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

60€

57,50€
HOTELLI KALEVALA

LOMA-HOSSA

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

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

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!

Vietä lomasi omassa rauhassa, mutta silti aivan kansallispuiston palveluiden
tuntumassa! Voit valita joko hirsimökin omalla rannalla tai lomahuoneiston.
Tilauksesta myös savusauna ja palju.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

261€

12€

LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ

MERJANLAHDEN MÖKIT

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

040 504 7760 | merjanlahti.palvelee.fi

Lentuankosken leirintäalue on leppoisan ilmapiirin alue Lentuankoskien välittömässä läheisyydessä. Alueella majoitut eritasoisissa mökeissä tai nurmialueella asuntovaunulla, -autolla tai teltalla.

Merjanlahden mökkikohteet ovat oikea valinta metsästykseen, kalastukseen,
marjastukseen, perhelomailuun tai juhlien viettoon. Mökit sijaitsevat kalaisan
Piispajärven rannalla ja raikkaiden metsien ympäröimänä Suomussalmella. Jokainen mökki sijaitsee omassa niemessään, mikä takaa oman rauhan.

Hinta alkaen

Hinta alkaen

22€

45€

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO

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

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

Lentiiran Lomakylä tarjoaa perinteistä mökkimajoitusta ja ohjelmapalveluita
ympäri vuoden. Vuokramökkien lisäksi lomakylän rannasta löytyy vieraiden
rakastama savusauna. Rentoutumisen lomassa kalastus, patikointi ja vesiretkeilylajit ovat mökkivieraiden suosiossa.

Laadukasta ja edullista majoitusta aivan Suomussalmen keskustan palveluiden lähellä. Kuutamolla on kodinomainen tunnelma, viihtyisät tilavat huoneet sekä iso ruokailutila/keittiö, jossa voit valmistaa ruoat myös itse. Sauno kun siltä tuntuu ja kokkaile halutessasi keittiössä.

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

Muista
myös
nämä!

LÄHIRUOKAA
ja muita makuelämyksiä

ARCTICA ESTATES
Ainutlaatuinen luksushuvila Kuhmon
Ylä-Vieksillä. Nauti luonnon rauhasta ylellisessä majoituksessa!
Puh. 0400 542 552
sales@arcticaestates.com
arcticaestates.com

KULTAINEN KUKKO JA VANHA KURIMO

PYKÄLÄ
Kelokylä luonnon helmassa 18
km Kuhmon keskustasta. Vuokraa
yksittäinen mökki tai koko kylä!
Puh. 0400 507 951
jari.talvio@pp.inet.fi
pykala.net

Kultainen kukko tunnetaan maistuvasta lounaastaan, joka yhdistelee perinteisiä kainuulaisia makuja moderneihin ruokiin. Tilausravintola Vanha Kurimo taas tarjoaa upean historiallisen miljöön ikimuistoisten juhlien ja muiden
tilaisuuksien järjestämiseen.

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

SAIJAN LOMAKARTANO
Majoitu tasokkaassa mökissä,
huoneistossa tai revontulikodassa
Taivalkosken Jokijärvellä!
Puh. 08 847 511
info@saija.fi
saija.fi

KAESAN HERKKUPUOTI

PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalainen vieraanvaraisuus
Puukarilla! Tämä majatalo tunnetaan erityisesti keittiönsä antimista.
Puh. 040 726 5629
sales@puukarinpysakki.fi
puukarinpysakki.com

Maistuvat perinteiset ja modernit leivonnaiset ovat taatusti tuoreita, sillä ne
tulevat suoraan samassa rakennuksessa sijaitsevista tuotantotiloista. Istahda tähän tunnelmalliseen kahvilaan nautiskelemaan tai hae herkut mukaasi vaikkapa retkievääksi!

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS
Lomaile luonnon rauhassa! Runsaasti
erilaisia majoitus- ja aktiviteettivaihtoehtoja!
Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

HOTELLI KALEVALAN RAVINTOLA KANTELETAR

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS
Majoitu ympäri vuoden hirsimökissä
tai rivitaloasunnossa! Leiriydy kesäisin hyvinvarustellulla leirintäalueella.
Puh. 050 384 4692
hossa@retkeilykeskus.fi
hossa-kylmaluoma.fi

Hotelli Kalevalan ravintolasalista avautuu upea, vuodenaikojen mukaan
vaihtuva näkymä Lammasjärvelle. Keittiö tarjoaa paikallisia ja lähialueen
herkkuja kansainväliseen makuun. Menu mukautuu sesonkien mukaan tarjoten aina tuoreita paikallisia makuelämyksiä.

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

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

HOSSAN POROPUISTON KAHVILA JA TILAUSRAVINTOLA

KALEVALA CAMPING
Leiriydy upealla paikalla aivan Kuhmon keskustan tuntumassa. Mainiot
puitteet esimerkiksi kalastukseen ja
uimiseen.
Puh. 045 255 2955
info@juhlatakomo.fi

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

Tule kahville tai tilaa maistuva ruokailu ryhmällesi! Tähän tunnelmalliseen kotaravintolaan mahtuu 40 asiakasta. Myös tilausjuhlat, -lounaat, kahvitukset
ja aamiaiset onnistuvat kauttamme.

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

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

