
4th Int. Arctic Circle Guzziralli ACGR                            
Kylmäluoma, Taivalkoski 14.-16.6.2019 

 

Jo vuosisatoja ennen pysyvää asutusta saamelaiset ja rannikon eränkävijät hyödynsivät Kylmäluoman 
antimia. 1600-luvulla Kylmäluomalle tulleet savolaiset huomasivat, kuinka kalaisia alueen vedet ovat, ja 
päättivät jäädä niille sijoilleen asumaan. Sanalla luoma savolaiset tarkoittivat juuri hyvää kala-apajaa. 
Kylmäluoman seutu on edelleen kalastuksen harrastajien suosiossa. Kylmäluomasta tehtiin Suomen 
ensimmäinen retkeilyalue vuonna 1979 samaan aikaan Hossan kanssa. 

Kylmäluoma sijaitsee Taivalkosken kunnan koillisosassa. Kylmäluoman retkeilykeskus leirintäalueineen on 
keskellä luonnon rauhaa mutta helposti saavutettavissa valtatie 5:n (E63) Kuusamon ja Kajaanin väliseltä 
osuudelta. 

Viikko ennen Juhannusta 2019 Gruppo Nord järjestää neljännen kansainvälisen, pienen ja omaleimaisen 
kokoontumisajon ACGR:n Kylmäluomassa. Rallin ohjelmassa on mm. ”Karhunkierros” - ajelu Kuusamon 
Suurpetokeskukseen ja Hossaan, joista on keskiauringon kera johdettu tapahtumalogon Guzzikarhunpää. 

 

www.hossa-kylmaluoma.fi 

Varaukset 

Majoitusvaraukset tulee tehdä 14.4.2019 mennessä puhelimitse +358 40 500 3476, klo 9.00 - 17.00.                                                           

Muista mainita ACGR osallistumisesi. Ilmoita osallistumisestasi myös Gruppo Nordille ohjelmajärjestelyjä ja 

yhteydenpitoa varten: esko.junno@noversum.fi. 

Mikäli varaukset tehdään netin kautta, hinta on eri: A-mökki 2 vrk 206,00 euroa ja B-mökki 2 vrk 176,00 

euroa ja maksu tulee suorittaa heti checkoutin kautta. Mökin varannut toimii mökkinsä isäntänä/emäntänä, 

huolehtii muut siihen majoittujat, liinavaatteet / pyyhkeet ja mökin siivouksen sekä mökkimaksut. 

Ruokailujen maksuista vastaa jokainen itse.  



Hinnat: 

 Saunalliset A-mökit pe - su, (1 – 6 hlö/mökki)   200,00 Eur/mökki                            
A-tason mökkejä on 10 kpl 

 Saunattomat B-mökit pe – su (1 – 6 hlö/mökki)   170,00 Eur/mökki                            
B-tason mökkejä on 5 kpl 

 Liinavaatteet eri maksusta      10,00 eur/setti             
Loppusiivous eri maksusta (jos ei ole itse siivottu)     50,00 eur/mökki 

 Telttaleiriytyminen, sis. huoltorakennuksen ja saunan käytön.     7,50 eur /hlö 

Kesäkeittiö mahdollistaa omatoimisen ruuanlaiton 

 Päivällinen (pe ja la), sis. salaatit, ruokajuomat, leivät, levite ja jälkiruoka 14,00 eur/hlö 

 Keittolounas la, sis. salaatit, ruokajuomat, leivät, levite ja jälkiruoka 10,00 eur/hlö 

 Aamiainen      10,00 eur/hlö 

Voit seurata tapahtumaa Gruppon Facebookissa, Foorumilla ja posteissasi. IImoittaudu ajoissa mukaan          
kesän kutkuttavimpaan Guzzitapahtumaan!  
 

Yhteydet ja lisätiedot 

 

Esko Junno 
Gruppo Nord, teamleader 
+358 50 4477777 
esko.junno@noversum.fi 
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