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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  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 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
visitkuhmo.fi
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/wildlife

SUURPEDOT
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 kana-
haukka ovat mahdollisia vierailijoita. 

Hinta alkaen

190€

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

ILTARETKI KARHUKOJULLE
Lähde Kainuun korpeen opastetulle retkelle karhukojulle. Iltaretkellä karhu-
kojulle näet metsän kuninkaan lähietäisyydeltä. Kojulta nähdään normaa-
listi 5–10 karhua retken aikana. Hyvät mahdollisuudet nähdä myös kar-
hunpentuja.

Hinta alkaen

98€

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

ELÄMYSYÖ KARHUJEN/AHMOJEN KESKELLÄ
Tarkkaile karhuja aitiopaikalta! Näissä kaikilla mukavuuksilla varustetuissa 
mökeissä näet karhut mukavasti luonnollisessa elinympäristössään.

Hinta alkaen

145€

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

KARHUJEN KATSELUA LUKSUSMÖKISSÄ
Näissä luksusmökeissä karhujen tarkkailu onnistuu erityisen mukavasti. Oma 
keittiö ja kunnon sänky tuovat mukavuutta. Mäen päällä sijaitsevasta mökis-
tä näet karhujen saapumisen jo kaukaa. 

Hinta alkaen

495€

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

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

160€

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

VILLIÄ ELÄMÄÄ erämaassa

KARHUSAUNA
Tätä erikoista elämystä et pääse kokemaan monessakaan maailmankolkas-
sa: Katsele metsän kuningasta saunan lauteilta käsin. Mahdollisuus nähdä 
lisäksi ahmoja tai kotkia. Saat mukaasi myös eväspaketin.

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

KARHUSEIKKAILU KUHMOSSA
Yhdistä mukava hotelliloma karhunkatseluun! Kahden yön pakettiin sisältyy 
hotellimajoitus, ruokailut sekä karhunkatselu itärajalla. Karhuseikkailu on 
myös mitä mainioin lahjaidea esim. hääparille tai syntymäpäiväsankarille.

Hinta alkaen

299€

08 655 4100 | sales@hotellikalevala.fi | hotellikalevala.fi 
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/kulttuuri-historia | wildtaiga.fi/tuotekategoria/festivaalit

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. 

visit@suomussalmi.fi | visitsuomussalmi.fi

KULTTUURIA ja kiinnostavia käyntikohteita

MUSIIKKIJUHLA SOMMELO 26.6.–2.7.2023
Kansanmusiikkijuhla Sommeloa vietetään jo 17. kerran. Tänä vuonna ohjel-
ma on runsas, sillä Kuhmo on vuoden 2023 suomalais-ugrilainen kulttuuri-
pääkaupunki ja Sommelo on sen päätapahtuma. Ohjelma on viikon mittai-
nen ja sisältää erityisesti suomalais-ugrilaisia kulttuureja esittelevää ohjelmaa.

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

JUMINKEKO
Sukella Kalevalan ja Vienankarjalaisen kulttuurin maailmaan! Voit katsoa 
multimediaohjelmia ja näyttelyitä sekä tutustua erääseen maailman laajim-
mista Kalevala-kokoelmista.

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

HILJAINEN KANSA JA NIITTYKAHVILA
Vietä ainutlaatuinen tauko vitostien varrella! Ihastele Reijo Kelan taideteos-
ta ja nautiskele paikallisista herkuista. Luonnottaren lounasbuffetissa pääset 
maistelemaan villiyrttiherkkuja, jälkiruoaksi voit ottaa maistuvan muurinpoh-
jaletun ja nokipannukahvin.

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 | vienanportti.com

Hinta alkaen

2,50€

Hinta alkaen

3€

KUHMON KAMARIMUSIIKKI 9.–22.7.2023
Kiitelty festivaali kokoaa musiikin ystävät Kuhmoon jo 53. kerran. Tänä vuon-
na festivaalin teema on Juuret ja siivet. Tarjolla on 60 konserttia yli sadan kan-
sainvälisen taiteilijan esittämänä. Katso ohjelma ja taiteilijaesittelyt kotisivuilta!

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

Hinta alkaen

25€

HOSSAN LUONTOKESKUS
Kansallispuistovierailu kannattaa aloittaa luontokeskuksesta. Täältä saat ajan-
kohtaiset retkeily- ja kalastusvinkit sekä kalastusluvat. Voit myös vuokrata vä-
lineitä, kuten kanootteja ja fatbikeja.

Vapaa 
pääsy

040 751 7221 | hossa@metsa.fi | luontoon.fi/hossanluontokeskus

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

Hinta alkaen

3€

Vapaa 
pääsy

Vapaa 
pääsy

Uutuus

TALVISOTAMUSEO JA DIGINÄYTTELY
Talvisotamuseossa esitellään esineiden, valokuvien, pienoismallien ja ääni-
tehosteiden avulla talvisodan aikaisia tapahtumia Kuhmossa. Tutustu myös 
uuteen Vaietut arktiset sodat -diginäyttelyyn! 

Hinta alkaen

5€
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Katso lisää retkipaikkoja:  wildtaiga.fi/wild-taiga-info/reittiopas/

MARTINSELKOSEN LUONNONSUOJELUALUE
Tutustu pohjoisen Kainuun salomaihin tällä Suomussalmen itäosassa oleval-
la suojelualueella. Näet paljon vanhaa metsää ja soita, ehkä kohtaat jopa 
metsän kuninkaan karhun!

luontoon.fi/martinselkonen

HOSSAN KANSALLISPUISTO
Tämä upea kansallispuisto hämmästyttää jylhillä maisemillaan sekä kallio-
maalauksillaan. Mainiot mahdollisuudet erilaisille aktiviteeteille, kuten pyö-
räilylle ja melonnalle. Vieraile myös luontokeskuksessa! 

luontoon.fi/hossa

ISO-PALOSEN - MAARIANSÄRKKIEN SUOJELUALUE
Retkeile Kuhmossa komealla harjualueella, metsäpeurojen laidunmailla. 
Täältä voit aloittaa myös melontavaelluksen, esimerkiksi 40 kilometriä pit-
källä Kalliojoen reitillä. 

luontoon.fi/iso-palonen-maariansarkat

LENTUA
Käy hämmästelemässä komeasti kuohuvaa Lentuankoskea, jolle pääset myös 
esteettömästi! Viereinen Lentua-järvi tunnetaan Havukka-ahon ajattelija -kir-
jan tapahtumapaikkana ja se sopii mainiosti järvimelontakohteeksi. Lentuan 
saarissa on paljon hiekkarantoja ja taukopaikkoja.

luontoon.fi/lentua 

KULTTUURIKIERROS KUHMON KESKUSTASSA

Lähde oppaan kanssa katselemaan 
Kuhmon keskustan kauneimpia 
maisemia! Samalla opit, kuinka 
Kuhmo on kasvanut merkittäväksi 
kulttuurikaupungiksi.
Puh. 045 783 873 08 
kerttu@koekainuu.fi 
koekainuu.fi

Lisääkäynti-kohteita

KULTTUURIKIERROS LENTIIRASSA 

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

LUONTOKESKUS PETOLA

Tutustu karhun, suden, ahman 
ja ilveksen sekä metsäpeurojen 
elämään tässä Kuhmossa 
sijaitsevassa luontokeskuksessa.
Puh. 020 639 6380
petola@metsa.fi
luontoon.fi/kuhmonluontokeskus

RASIMÄEN EVAKKOKYLÄKIERROS 

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

TUUPALAN MUSEO

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

Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/museot

RETKIPAIKKOJA

UUTISKIRJEEMME!
wildtaiga.fi/wild-taiga-info/tilaa-uutiskirje

Tilaa

http://www.wildtaiga.fi/wild-taiga-info/reittiopas/
https://www.luontoon.fi/martinselkonen
https://www.luontoon.fi/hossa
https://www.luontoon.fi/iso-palonen-maariansarkat
https://www.luontoon.fi/lentua 
mailto:kerttu%40koekainuu.fi?subject=
http://www.koekainuu.fi
mailto:info%40taigaspirit.com%20?subject=
http://www.taigaspirit.com
mailto:petola%40metsa.fi?subject=
https://www.luontoon.fi/kuhmonluontokeskus
mailto:majatalo%40puukarinpysakki.fi%20?subject=
http://www.puukarinpysakki.com
mailto:museo%40kuhmo.fi%20?subject=
http://www.kuhmo.fi/tuupalanmuseo
http://www.wildtaiga.fi/tuotekategoria/museot
http://www.wildtaiga.fi/wild-taiga-info/tilaa-uutiskirje


Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/kesaaktiviteetit

PERHOKALASTUSLEIRIT KUHMOSSA
Harjoittele perhokalastusta asiantuntevan oppaan kanssa! Pääset harjoit-
telemaan Kuhmon upeilla koskilla, joista nousee usein komeita vonkalei-
ta. Majoitus kauniilla paikalla Lentiiran mökeissä, iltaisin pääset illallisel-
le ja savusaunaan.

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

KAINUUN RASTIVIIKKO 2.–7.7.2023
Tervetuloa viettämään koko perheen elämyksellistä suunnistus- ja lomaviik-
koa Kuhmon Jämäsvaaraan. Alueen mahtavat ja silmiä sekä tossuja hive-
levät maastot ja maisemat tarjoavat Rastiviikon kävijöille ikimuistoisia suun-
nistuskokemuksia.

Hinta alkaen

4€

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

OMATOIMINEN MELONTARETKI KUHMOSSA
Suunnitellaan yhdessä sinun taitotasollesi sopiva melontareitti. Saat vuokra-
kanootin ja muut melontavälineet sekä kuljetuksen lähtöpaikalle. Tarvittaes-
sa voit vuokrata myös retkeilyvälineet.

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

Hinta alkaen

470€
POROTILAVIERAILU
Tule ruokkimaan ja valokuvaamaan poroja lähellä Suomussalmen keskustaa! 
Keväisin mahdollisuus päästä seuraamaan myös poron vasotusta. 

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

ISSIKKA TUTUKSI
Tutustu islanninhevosiin ja niiden erityispiirteisiin! Alkuopastuksen jälkeen 
teemme pienen maastolenkin. Tämä tuote sopii erityisesti alle 12-vuotiaille, 
aloittelijoille sekä perheille ja yritysryhmille. 

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

KAINUTLAATUINEN ERÄSEIKKAILU 3 VRK
Tutustu ainutlaatuiseen erämaaluontoon Lentiirassa! Tämän seikkailun koho-
kohta on karhunkatseluilta piilokojulla, jos toki melontaretki Lentiiran vesillä 
on vähintään yhtä jännittävä elämys. Aidossa savusaunassa palaudut päi-
vän koitoksista. Sisältää mökkimajoituksen aamiaisella.

Hinta alkaen

328€

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

TEKEMISTÄ kellon ympäri

Hinta alkaen

30€

Hinta alkaen

40€

Hinta alkaen

20€

MAJATALOSTA MAJATALOON KARJALAINEN RUOKAMATKA
Matkusta Pohjois-Karjalan upeissa maisemissa esimerkiksi pyöräillen tai 
meloen. Illalla majatalossa sinua odottavat herkulliset ruoat sekä sauna. 

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

Hinta alkaen

580€

MAASTOPYÖRÄILY TUTUKSI -KURSSI 
Tällä kurssilla opit taitoja, tekniikkaa ja turvallisuusasioita maastopyörärei-
teillä liikkumiseen luontoa ja muita maastossa liikkujia kunnioittaen. Lisäksi 
tutuksi tulevat myös pyöräilyetiketti ja perushuoltotoimenpiteet. Päivän päät-
teeksi nautitaan keittolounas Hossan luontokeskuksessa. 

044 230 6202 | info@taigavire.fi | taigavire.fi

Hinta alkaen

95€
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Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/hotellit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/mokit | wildtaiga.fi/tuotekategoria/muut

044 767 2030 | kuhmonkarelianismi.com/matkustajakoti-uljaska

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

MATKUSTAJAKOTI KUUTAMO
Laadukasta ja edullista majoitusta aivan Suomussalmen keskustassa. Kaik-
ki palvelut ovat lähelläsi. Kodinomainen tunnelma, viihtyisät tilavat huoneet 
sekä iso ruokailutila/ keittiö, jossa voit valmistaa ruoat myös itse. Sauno kun 
siltä tuntuu ja kokkaile keittiössä, jos haluat.

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

PUUKARIN PYSÄKKI
Koe karjalainen vieraanvaraisuus Puukarilla! Tämä majatalo tunnetaan eri-
tyisesti keittiönsä antimista. 

040 726 5629 | sales@puukarinpysakki.fi | puukarinpysakki.com

Hinta alkaen

61€

Hinta alkaen

30€
HOTELLI KAINUU
Tämä yksityinen hotelli sijaitsee aivan Kuhmon keskustassa, mutta silti lähel-
lä luontoa. Keskustan nähtävyydet Kuhmo-talo ja Pajakkakoski ovat käve-
lymatkan päässä. Erikoisuutena on kainuulainen aamiainen. 

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

HOSSAN RETKEILYKESKUS
Lomaile upean Hossan kansallispuiston tuntumassa! Leiriydy omalla majoit-
teellasi leirintäalueella tai valitse lukuisista erilaisista lomamökeistä juuri si-
nulle sopiva vaihtoehto. 

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

ARCTIC GIANT JÄTTILÄISENMAA
Tunne itsesi vapaaksi kuin lintu ja astu korkealle huipulle Jättiläisen linnun-
pönttöön! Nämä upeissa maisemissa sijaitsevat mökit sopivat vaativam-
paankin makuun.

Hinta alkaen

99,50€

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

MAJOITUSTA moneen makuun

Hinta alkaen

45€

Hinta alkaen

18€

Hinta alkaen

78€

CAMPING HOSSAN LUMO
Leiriydy tai ota lomamökki upean Hossanlahden rannalta. Kesäisin kahvio 
ja minimarket palvelevat. Voit myös vuokrata välineitä, kuten kajakkeja ja 
SUP-lautoja. Tervetuloa nauttimaan luonnon rauhasta!

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

Hinta alkaen

13€

Uutuus

MATKUSTAJAKOTI ULJASKA
Majoitu edullisesti aivan Kuhmon keskustassa! Matkakodista löydät 1–3 
hengen huoneita jaetulla keittiöllä ja pesutiloilla. Vaihtoehtoisesti voit vuok-
rata yksiön tai kaksion, joissa omat sisäänkäynnit, keittiöt ja pesuhuoneet. 
Talossa on myös pyykinpesumahdollisuus.
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LÄHIRUOKAA
ja muita makuelämyksiä

ARCTICA ESTATES

Ainutlaatuinen puutarha ja satoja 
metrejä omaa hiekkarantaa! 
Ylellinen huvila tarjoilee ikimuistoisia 
ja ylellisiä hetkiä keskellä luontoa.
Puh. 0400 542 552
sales@arcticaestates.com
arcticaestates.com

KALEVALA CAMPING

Leiriydy upealla paikalla aivan Kuh-
mon keskustan tuntumassa. Mainiot 
puitteet esimerkiksi kalastukseen ja 
uimiseen. 
Puh. 045 255 2955 
info@juhlatakomo.fi
juhlatakomo.fi

KYLMÄLUOMAN RETKEILYKESKUS

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

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

LENTIIRAN LOMAKYLÄ

Mökkimajoitus, leirintäalue ja 
ohjelmapalvelut ympäri vuoden! 
Rannasta löytyy vieraiden rakasta-
ma savusauna.
Puh. 044 728 8930
sales@lentiira.com
lentiira.com

LENTUANKOSKEN LEIRINTÄ

Leiriydy tai ota lomamökki upealta 
paikalta Kuhmon Lentuankosken 
viereltä! Kokkaile keittiössä tai grillika-
toksessa ja sauno rantasaunassa.
Puh. 040 773 0050
lentuankoski@lentuankoski.fi
lentuankoski.fi

LOMA-HOSSA

Lomaile omassa rauhassa, kansallis-
puiston palveluiden tuntumassa! Valitse 
mökki omalla rannalla tai lomahuo-
neisto. Tilauksesta savusauna ja palju. 
Puh. 08 732 329
majoitus@loma-hossa.fi
loma-hossa.fi

SAIJAN LOMAKARTANO

Monipuoliset majoitus- ja aktiviteetti- 
mahdollisuudet Kalle Päätalon 
lapsuudenmaisemissa Taivalkosken 
Jokijärven rannalla!
Puh. 08 847 511
sales@saija.fi
saija.fi

Muista
myös 
nämä!

Katso lisää tuotteita:  wildtaiga.fi/tuotekategoria/hotellit | 
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KULTAINEN KUKKO 

Kultainen Kukko tunnetaan 
maistuvasta lounaastaan, joka 
yhdistelee perinteisiä kainuulaisia 
makuja moderneihin ruokiin. 
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi 
kultainenkukko.fi

VANHA KURIMO

Tilausravintola Vanha Kurimo 
tarjoaa upean historiallisen miljöön 
ikimuistoisten juhlien ja muiden 
tilaisuuksien järjestämiseen. 
Puh. 08 636 285
pekka.huovinen@kultainenkukko.fi 
kultainenkukko.fi

KAESAN HERKKUPUOTI 

Maistuvat perinteiset ja modernit 
leivonnaiset ovat taatusti tuoreita, 
sillä ne tulevat suoraan samassa 
rakennuksessa sijaitsevasta 
leipomosta. Istahda tähän 
tunnelmalliseen kahvilaan 
nautiskelemaan tai hae herkut 
mukaasi vaikkapa retkievääksi! 
Puh. 020 766 1566
kaesa@kaesankotileipomo.fi 
kaesankotileipomo.fi

RUOKAMATKA KUHMON HISTORIAAN  

HOTELLI KALEVALAN RAVINTOLA KANTELETAR 

Paikallisia ja lähialueen herkkuja 
kansainväliseen makuun. 
Menu mukautuu sesonkien 
mukaan tarjoten aina tuoreita 
makuelämyksiä. 
Puh. 08 655 4100
sales@hotellikalevala.fi 
hotellikalevala.fi

UutuusNauti kiireettömästä 
ruokailusta kauniissa 
maisemassa nuotion äärellä! 
Paikallinen eräkokki valmistaa 
sinulle kolmen ruokalajin 
aterian ja kertoo samalla 
entisajan elämästä Kuhmossa. 
Puh. 045 783 873 08
kerttu@koekainuu.fi 
koekainuu.fi
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