
19.–26.2.2023
Kuhmon Talvi järjestetään tuomaan valoa ja elämää 

kaamoksen keskelle. 
Ohjelmassa on mm. musiikkia, kuvataidetta, 

lyhytelokuva.
 

Lisäksi Kulttuurikaupunki-vuoden avajaiset, sillä 
Kuhmo on vuoden 2023 suomalais-ugrilainen 

kulttuuripääkaupunki. 
 

Kulttuuritilaisuuksien lomassa voit myös nauttia 
talviaktiviteeteista Kuhmon kauniissa 

talviluonnossa ja illalla rentoutua kuuman juoman 
ääressä takkatulen loimussa ja ravintolan herkuista 

nauttien.

Hiihtoladut alkavat hotellin edustalta

Talvipäivä hotellin rannalla

Saunaosaston ulkoporeallas

Hotelli Kalevalan majoitustarjous

99 €/2 hengen huone
79 €/1 hengen huone
129 €/2 hengen superior-huone
199 €/2 hengen sviitti
Huonehintaan sisältyy yhden yön majoitus 
valitsemassa huonetyypissä, aamiainen ja 
iltasaunat sisä- ja ulkoporealtaineen. 

Lemmikit ovat myös tervetulleita mukaan 
lomailemaan hintaan 15 €/lemmikki.

Lisämaksusta:
Puolihoitoillallinen 37 € (3 ruokalajia)
Talviurheiluvälineet vuokralle
Liput tapahtumiin
Opastetut aktiviteetit ja hemmotteluhoidot

086554100 - info@hotellikalevala.fi
www.hotellikalevala.fi



Kuhmon Talven ohjelma:

12.1.-10.3. Kalevalan Kaiku, Juminkeko
Palestiinalais-kuhmolaisen taiteilijan Fady Down näyttely Kalevalan 
kaiku. 

1.-28.2. Erämaan sylissä - Kuvia Kuhmon luonnosta, Kuhmo-talo
Ville Heikkisen valokuvia Kuhmo-talon aulassa, avoinna talon 
aukioloaikoina.

19.2. Kuhmon Kamarimusiikin talvikonsertti, Kuhmo-talo
Kuhmon Kamarimusiikin talvikonsertissa kuullaan Kelly-Marie 
Murphyn, Jean Sibeliuksen, Toivo Kärjen, Outi Tarkiaisen, Zoltan 
Kodalyn ja Jouni Kaipaisen musiikkia. 

21.2. Mitä kieltä puhumme vuonna 2050?, Juminkeko
Kielitieteilijä ja tietokirjailija Janne Saarikiven luento pidetään 
UNESCO:n kansainvälisenä äidinkielen päivänä.

21.2. Pöllömailla, Kuhmo-talo
Valokuvaaja Ville Heikkisen matkassa pöllömaille

22.2. Sakari Kukko ja Piirpauke, Kuhmo-talo
Maamme suosituin instrumentaalibändi kautta aikojen.

24.2. Kulttuuripääkaupunki-vuoden avajaiset, Kuhmo-talo
Kuhmo on vuoden 2023 suomalais-ugrilainen kulttuuripääkaupunki.

25.2. Saga Caiania, Kuhmo-talo 
Caianian musiikillinen elokuva kainuulaisuudesta Kuhmon 
ensiesityksenä.

Tarkemmat aikataulut ja lippujen hinnat www.kuhmontalvi.fi
Lippujen ennakkomyynti Kuhmo-talolta puh. 08 6155 5451 tai 
tuntia ennen kutakin tilaisuutta paikan päältä. 

Tekemistä talvipäiviin 

Kuhmon talven aikaan voi nauttia aurinkoisesta hiihtoretkestä, 
rentouttavasta luminkenkäkävelystä lähimaastossa 
omatoimisesti tai osallistua opastetuille retkille.

Hotellin iltasaunat lämmitetään asiakkaille joka ilta. 
Saunaosastolla pääsee nauttimaan sisä- ja ulkoporealtaiden 
lämmöstä. Lisämaksusta saatavilla myös turve- ja 
infrapunasauna, hierontaa, kalevalaista jäsenkorjausta sekä 
hemmottelukylpyjä. 

Hotelli Kalevalan ravintola Kanteletar palvelee iltaisin myös 
ohjelmien jälkeen. A la carte -listalta löytyy paikallisia herkkuja, 
koko hiihtolomakauden ajan on lisäksi bliniviikot. 

Lisätietoja ja varaukset:
Hotelli Kalevala
Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo
08 655 4100
info@hotellikalevala.fi 
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