
Taiga salbatica (Finlanda)
Taigaua sau padurea salbatica
Taigaua salbatica este asezata in partea cea mai estica a Finlandei la granite cu Rusia. Zona este
acoperita cu paduri de rasinoase si pajisti formate in perioadele glaciare, rauri limpezi si o fauna
bogata.  Economia regiunii este bazata pe mici afaceri familiale,  iar strategia de marketing a

destinatiilor specifice zonei se bazeaza pe promovarea
modului de viata local, traditiile si mediul ambinat
natural.
Rezervele mari naturale ale regiunii impreuna cu teritoriile
protejate din Rusia sunt parte din “Cureaua verde al
Europei”. Aceasta calitate favorizeaza activitati turistice
legate de  observarea si fotografierea vietei salbatice,
regiunea fiind recumita pentru oportuitatile de observare
directa a  ursului maro, lynx si lup. Petrecerea timpului in
aer liber constituie de asemenea un punct de atractie

turistica al zonei, aici desfasurandu-se in mod curent activitati precum calarit, pescuit, ciclism,
competitii de caiac. In zilele de toamna turistii se pot implica in culesul de ciuperci si fructe de
padure. Pentru cunoscatorii senzatiilor puternice in Hosa la granita cu Rusia exista un traseu
marcat de 100 km marcat special pentru ciclism.

In regiune exista si o serie de atractii istorice care sunt predominant legate de batalii.
Istoria militara este prezentata in expozitii in  cadrul Muzeului iernii si a altor muzee – cu
tablouri, fotografii, transee restaurate, fortarete si monumente construite.

Parcul “Spiritul Kalevala” еste o atractie turistica noua bazata pe cultura locala si
proprietatile naturale. Aici se pot regasi urmatoarele activitati turistice:
 Traseu “Test - in ce masura sunteti finlandez” – propune cazare in case de lemn in

mijlocul padurii pentru experiente puternice legate de traiul in mijlocul naturii. Stati intr-
o casa de lemn, este realizat un traseu prin padure si altele.

 „Poveste de Craciun” – Aventura include doua elemente – intalnirea cu mos Craciun si
seara cu mos Craciun. Vizitatorii coc fursecurile favorite ale lui mos Craciun, pornesc in
cautarea acestuia cu ajutorul elfilor, se plimba cu sania celebr a trasa de reni, se  bucura
de o cina adevarata de Craciun.  Aceasta atractie este celebra si foarte accesata,
rezervarile fiind epuizate cu multe luni inaintea sezonului de iarna.

 Jocul “Fura sampo” – acesta este un joc tematic pentru copii. Fiecare copil primeste o
harta cu obiecte marcate, ascunse de Cosar. Copii
trebuie sa le descopere.
Alta atractie oferita de restaurantele locale este

asa zisul “Bufet ortodoxal” care include un set de bucate
traditionale inabusite si coapte. Bucataria este aleasa
conform sezonului si in acest mod  este asigurata o
multime de bucate in fiecare sezon al anului. Turistii se
pot implica in activitati culinare cum ar fi gatitul de  pai
traditiaonal karalian.

Pentru mai multe informatii:
http://www.wildtaiga.fi/
http://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-finland-wild-taiga-attracts-

with-lakes-and-culture-article1650


