Wild Taiga

MAINOS

Tänä kesänä ammennetaan

ELÄMYKSIÄ LUONNOSTA

Moi! Tuletko katsomaan meitä Wild Taigan alueelle tänä kesänä?

Wild Taigan ruuhkaton ja rauhallinen luonto kutsuu sinua
nauttimaan mitä erilaisimmista
kohteista joko omatoimisesti
retkeillen tai opastetusti pienissä ryhmissä.
Alueeltamme löydät sekä
täysin esteettömät että vaativammat vaellusreitit. Koko
perheelle sopivia kohteita ovat
muun muassa Soiva Metsä ja
Kurimon kulttuuripolku Suomussalmella sekä Petolan
luontopolku Kuhmossa.
Uudesta Wild Taigan reittioppaasta löydät tietoa muun
muassa Kuhmossa 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän Ystävyyden puiston kohteista
sekä suositun Hossan kansallispuiston upeat nähtävyydet.
Omatoimiseen ulkoiluun
saat vuokrattua välineitä esimerkiksi Hossan luontokeskuksesta, Camping Hossan
Lumosta ja Hotelli Kalevalasta.

Katsele karhuja, vaella
huskyjen kanssa
Luontolomasta kannattaa varata päivä tai pari myös upeisiin elämyspalveluihin. Haluaisitko nähdä karhunpentuja
Martinselkosessa tai karhun
ja suden kohtaamisen Wildlife Safaris Finlandin kojuilla?
Kuhmosta ja Suomussalmelta löytyy useita eläintenkatselu- ja kuvausretkiä tarjoavia yrityksiä. Lisäjännitystä
lomapäiviin saat koskikellunta- tai melontaretkellä. Luonnosta voit nauttia myös vaikkapa vaelluksella rekikoirien
tai islanninhevosten kanssa.

sotamuseossa tai Turjanlinnan
kesäristeilyillä?
Paikalliset ravintolat ja kahvilat tarjoavat sinulle lähellä
tuotetuista raaka-aineista ja
villiyrteistä valmistettuja ruokaelämyksiä.
Piipahda nautiskelemassa
Puukarin Pysäkin oman tilan
luomutuotteita ja karjalaisia
herkkuja, Kaesan Kotileipomon rönttösiä tai Kultaisen
Kukon raikasta kesälounasta.
Ainutlaatuisen taukopaikan
tarjoaa myös Hiljaisen Kansan Niittykahvila. Muistathan
myös useimpien ravintoloiden
tarjoaman take away -mahdollisuuden.

Kulttuuria ja herkkuja
kesään

Majoitu väljästi ja
viihtyisästi

Tänä kesänä nautitaan mielenkiintoisista käyntikohteista: oletko vielä sukeltanut paikallisen kulttuurin ja historian
syleilyyn Juminkeossa, Raatteen Portissa, Kuhmon talvi-

Wild Taigan monipuolisista
majoitusvaihtoehdoista löydät
niin hotellit, majatalot, lomaja erämökit kuin leirintäalueetkin erilaisille lomailijoille. Kaikki niistä pystyvät tarjoamaan

KUVAT:

Karhun näkeminen luonnossa on unohtumaton elämys. Eläintenkatseluretket kuuluvat Wild
Taigan kesän eksoottisimpiin aktiviteetteihin. Kuva: Staffan Widstrand.
Hiljaisen Kansan ympärillä kerrotaan olevan maaginen voimakenttä. Haluaisitko tulla kokemaan
sen itse?
SUP-lautailua kesäyössä voit kokeilla vaikkapa Kuhmon tai Hossan vesillä. Kuva: Travel
Dudes / Jenna Davis.
Valloittaviin rekikoiriin ei voi olla ihastumatta. Kuhmossa pääset vaellukselle karvakuonojen
kanssa. Kuva: Leander Mundus

sinulle ja seurueellesi väljää ja
viihtyisää majoitusta joko keskellä kylää tai lähellä luontoa.
Ulkoilun päälle pääset nauttimaan monessa majoituspaikassa erilaisista hyvinvointipalveluista ja hemmotteluhoidoista. Oletko kokenut
Kalevala Experiencen turvehoidon ihoa hellivää pehmeyttä, Lentiiran Lomakylän savusaunan leppoisia löylyjä tai
Suomussalmen virkistäviä Kiannon Kuohuja?
Tänä kesänä matkaillaan
lähellä, ja Wild Taigan alueelta löytyy uusia käyntikohteita
myös paikallisille.
Kaikissa Wild Taigan palveluissa on huomioitu turvallisuus, vastuullisuus ja huolellinen hygienia. Pienet ja
ketterät yritykset pystyvät
huomioimaan poikkeusajan
vaatimukset ja tarjoamaan samalla välitöntä ja pienet ryhmät huomioivaa palvelua. Tule
rentoutumaan kiireettömästi
Kuhmoon ja Suomussalmelle!

Wild Taiga yhdistää
yli 60 hyvin erilaista
kulttuuri-, luonto- ja
matkailutoimijaa.
Yritykset sijaitsevat
pääosin Kuhmossa
ja Suomussalmella.
Mukana on toimijoita
myös muualta Kainuusta,
Pohjois-Karjalasta ja
Taivalkoskelta.
Luonto- ja
kulttuuriarvojen
korostaminen on yhteistä
kaikille Wild Taigan
toimijoille.
Tutustu tarjontaamme:
www.wildtaiga.fi
#visitwildtaiga,
@visitwildtaiga,
#arcticlakeland

