
Дивата Тайга (Финландия)
Дивата Тайга се намира в най-източната част на Финландия до границата й с Русия.

Местността е покрита с иглолистни гори, поляни, формирани по време на ледниковия
период, бистри реки и богат животински свят. Икономиката на района се основава на дребен
семеен бизнес, като маркетинговата стратегия на дестинацията залага на промотиране на
местния начин на живот, традициите и природната среда.

Големите природни запаси на региона заедно със защитените територии от Русия са
част от „Зеленият колан на Европа”. Тези дадености позволяват наблюдаване и снимане на

дивия живот. Районът е един от най-добрите за
наблюдение на кафявата мечка, рис и вълк.

Областта позволява голямо разнообразие от
дейности, провеждани на открито – от конна езда и
риболов, до каране на велосипеди и каяк. През
есенните дни се предлага бране на гъби и горски
плодове. За любителите на силните усещания в Хоса по
руската граница има изградено сто-километрово
маркирано трасе за велосипедизъм.

На територията има редица исторически забележителности, предимно свързани с
минали сражения. Военната история е представена на изложби в Зимния и други музеи с
картини, снимки, възстановени окопи и военни укрепления, и издигнати паметници.

Паркът „Духът на Калевала” е нова атракция, чийто ключови характеристики се
основават на местната култура и природните дадености, като се предлагат няколко атракции:

 Поход „Тест доколко сте финландец” – това е вид организиран престой в гората,
където се цели да се достигнат максимално условията на живот сред природата.
Живее се в дървена колиба, прави се преход през гората и др.
 „Коледна приказка” – приключението включва три елемента – среща с Дядо
Коледа и Вечер с Дядо Коледа. Посетителите пекат любимите сладки на Дядо Коледа,
търсят Дядо Коледа с помощтта на елфите, возят се на шейна с впрегнати елени,
опитват истинска коледна вечеря и др. Тази атракция е една от най-предпочитаните,
като резервациите за нея се изчерпват още през ранна есен.
 Игра „Открадни сампо” – това е тематична игра за деца. Всяко дете получава карта
с отбелязани предмети, скрити от Коминочистача, които те трябва да открият.
Друга атракция предлагана от местните

ресторанти е т. нар. „Ортодоксален бюфет”, който
включва набор от традиционни задушени и печени ястия.
Кухнята е подбрана съобразно сезона и по този начин се
осигурява голямо разнообразие от ястия по всяко време
на годината.За туристите са създадени условия, в които
те могат да приготвят традиционен карелийски пай.

За повече информация:

http://www.wildtaiga.fi/

http://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-finland-wild-taiga-attracts-
with-lakes-and-culture-article1650
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