
MAISEMAHISSI
Tahkonrinteiden Panorama-tuolihissi pyörii 
maisemahissinä poikkeuksellisesti perjan-
taina klo 14-18 ja lauantaina klo 10-18. Liput 
aikuisilta 5€ ja 7-12v lapsilta 3€. Pyöräilijöi-
den hissimaksut pe 15€ ja la 10 €. Tuolihis-
sille pääsee kävellen tai autolla rinteiden 
juurella kulkevaa tietä pitkin. Tahkolahden 
parkkialueelta matkaa kertyy 1200m ja sil-
lan kohdalta 700m Viimeinen hissinousu 15 
min ennen sulkemista. Säävaraus.

VAUHTIA KAIPAAVILLE
Lähde mukaan vauhdikkaaseen Paintball 
– värikuulasotaan! Mukaan voit osallistua 
vaikkapa kaverin kanssa ja peli toteutuu 
mikäli vähintään 6 innokasta ilmoittautuu 
mukaan. Hinta 35 €/hlö, kesto noin 2h.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
sales@tahkosafarit.fi 
tai puh. 0400 202 303. 
www.tahkosafarit.fi

KOKO PERHEELLE
Tahko IPANArata on avoinna la 28.6. klo 
9.30-13.30 välisenä aikana. IPANA on 
suunnattu 3-16 vuotiaille seikkailijoille ja 
tarkoituksena on suorittaa erilaisia leikki-
mielisiä tehtävärasteja lyhyen kävelymat-
kan päässä Tahkon keskustasta. Matkan 
varrelta löytyy mm. formularata, Farmin 
tietovisa sekä golfia ja tarkkuusheittoa. 
Nouda kartta ja ohjeet Piazzan edustalla 
olevalta IPANA check-in pisteeltä klo 9.30 
alkaen ja lähde hauskanpitoon. IPANArata 
on maksuton. 

Break Sokos Hotel Tahkon edustalla 
oleva Pomppulinna on avoinna pe klo 
14-20 ja lauantaina klo 9-18. Hotellista 
löytyy myös Onni Oravan leikkihuone 
pallomerineen.

Ratsastuskeskus Tahko Areena järjestää 
päivittäin islanninhevosvaelluksia ja rat-
sastustunteja, tarjolla on myös lasten al-
keistunteja. Ihastuttava Kaapo-poni on ta-
vattavissa myös Ravintola Ukon edustalla 
lauantaina klo 10-14 välisenä aikana ja in-
nokkaimmat voivat kokeilla talutusratsas-
tusta veloituksetta.

Myös Tahko Spa Hotellista löytyy moni-
puolista tekemistä lapsille ja nuorille. Kyl-
pylän riemujen lisäksi voit kokeilla vaikka-
pa Street Golfia tai keilausta. Keilahallissa 
on lapsille mm. rännit poistava ratavalliau-
tomatiikka. Kylpylä on avoinna päivittäin 
klo 12-20 ja keilahalli sekä muut aktiviteetit 
klo 9-22. 

Uusi, toiminnallinen kotieläintila Tahko Far-
mi on avattu! Tahko Farmilla voit tutustua 
erilaisiin kotieläimiin kuten alpakoihin, po-
neihin, lehmiin, vuohiin, possuihin, kanei-
hin jne. Alueella voi kiertää omatoimisesti 
eläinten parissa tai osallistua ohjattuun 
eläintenhoitokierrokseen. Tahko Farmi 
on avoinna päivittäin klo 9-19, liput 15€/
henkilö tai 49€/perhelippu 4 hlöä ( lisä-
henkilöt 9 € ). Alle 2-vuotiaat veloitukset-
ta. Farmin kesäkioskista voit ostaa pientä 
purtavaa ja puodista mukavia tuliaisia. 

Tahkon uimaranta sijaitsee Tahkolahden 
pohjukassa. Mukavalla nurmialueella varus-
tetulla rannalla on myös pukukopit, nuotio-
paikka, huvimaja sekä mm. leikkipaikka lap-
sille. MTB-kisan aikana uimarannalle kulku 
tapahtuu Tahkon siltaa ja rinteen juurella si-
jaitsevaa tietä pitkin, tai autolla Tahkolaak-
sontietä pitkin.

Vesille mielivät voivat kokeilla vaikkapa suo-
sittua SUP-lautaa (Stand Up Paddle Board) 
joita voi vuokrata SkiMac Promenadesta 
hintaan 35 €/2h, 50 €/päivä ja 80 €/vrk. 

Nilsiästä Tahkolle risteilevä M/S Syvärin 
Kuningatar saapuu Tahkolle lauantaina klo 
13.30, lähtien saman tien 1,5h Saaristoris-
teilylle. Saaristoristeilyn hinta on 15 € / ai-
kuinen ja 7,50 € / lapsilta. Hyppää kyytiin 
ja lähde ihailemaan Tahkon ranta- ja rinne-
maisemia järveltä käsin. Aluksessa on 80 
paikkaa. 

Historialliseen Aholansaareen matkataan 
laivoilla jotka lähtevät Sääskiniemen laitu-
rista klo 8, 10, 12 ja 14 ja takaisin klo 9.50, 
11.50, 13.50 ja 15.50. Edestakaisen laivamat-
kan hinnat: 5 € aikuinen ja 2,50 € / lapset 
4-14v. 

Aholansaaressa toimii muun muassa lou-
nasravintola Hunajan Pisara sekä Paavon 
pirtti-museo, ja klo 10-15 välisenä aikana 
voit osallistua myös maksuttomaan Kuva-
seikkailuun Paavon saaressa. Nouda kartta 
ja ohjeet Saaren veräjältä.

TAHKOLLA
TAPAHTUU
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Oikeudet muutoksiin pidätetään

TEKEMISTÄ KAIKEN IKÄISILLE

TAHKO MTB
Suomen suurin ja haastavin maastopyöräilytapahtuma starttaa tänä 
vuonna jo 16. kerran. 25km-240 km pituisille matkoille on ilmoittau-
tunut jo yli 2000 pyöräilijää. Perjantai-iltana klo 24:00 starttaavat 
yhteislähdöllä Yöttömän Yön sekä 240km pyöräilijät ja lauantaina 
matkaan lähdetään klo 09:00 alkaen. Tule ja koe Tahko MTB 2014!
www.tahkomtb.fi

ALAMÄKIAJON ( DH ) SUOMI-CUP
Tahkonrinteillä käytävään kisaan odotetaan noin 70 Suomen ko-
vinta kuskia junioreista seniori-sarjalaisiin. Varsinainen finaali alkaa 
lauantaina klo 15.30, mutta vapaat harjoitukset käynnistyvät jo 
perjantaina ja lauantaina rinteillä rymistelläänkin koko päivä. Maali-
alue sijaitsee vanhan tuolihissin ala-aseman vieressä ja huikeimmat 
katselupaikat löytyvät siitä rataa ylöspäin seuraamalla. Alamäkeen 
lasketaan kivikoissa ja juurakoissa jopa yli viidenkymmenen kilo-
metrin tuntivauhdilla! 
www.mountainbike.fi



 RUOKARAVINTOLAT JA KAHVILAT
HILLSIDE / BREAK SOKOS HOTEL TAHKO 
p. 017 192 3000
Pasta-buffet pe klo 15-21 ja la klo 11-21, hinta 12,90 € / 7,90 € 

MINI HESBURGER & ROSSO EXPRESS
p. 017 192 3000
pe – su 11:00-21:00 

RAVINTOLA GOLDEN RESORT 
p. 017 483 211
pe – su 07:00-20:00 * kesälounas klo 11-15, à la carte klo 11-17.30

TAHKO SPA HOTEL | CAFÉ JA RAVINTOLA 
p. 020 747 9900
pe– su  09:00-22:00 * à la carte klo 14-22

PIAZZAN & VIETIN KESÄTERASSI 
p. 017 483 260
pe 12:00-23:00, la 08:00-03:00 * à la carte pe 16-23 ja la 15-23

JOKKE´S STUBE  
p. 044 485 4114
pe 09:00-18:00 * lounas klo 11-13, à la carte klo 15 saakka

PIZZERIA ONNI  
p. 044 574 4363
pe – su 13:00-21:00

RAVINTOLA EL MONTE  
p. 017 369 9090
pe – la 14:00-24:00, su 14:00-22:00

RAVINTOLA HUNAJAN PISARA, AHOLANSAARI 
p. 050 464 1000
lounas pe ja su 12:15-13:30

RAVINTOLA KUNKKU  
p. 010 666 6499
pe – la 12:00-02:30, su 12:00-15:00

RAVINTOLA REHTI  
p. 044 5744 363
pe – su 13:00-23:00 * lounas pe-la klo 13-15

RAVINTOLA UKKO  
p. 017 483 230
pe - su 09:00-23:00 * à la carte klo 15-22

RAVINTOLA WANHA KLUBI 
p. 044 067 1304
pe – su 07:00-20:00 * lounas klo 11-15, à la carte klo 11-19.30

  RINNERAVINTOLAT
PANORAMA BAR & CAFÉ  
p. 017 481 300
pe 14:00-18:00, la 10:00-18:00

  PUBIT JA YÖKERHOT
RAVINTOLA PIAZZA  
p. 017 483 260
pe 16:00-23:00, la 15:00-03:00

RAVINTOLA-BAARI UKKO  
p. 017 483 230
pe - su 09:00-23/02

KUNKKU NIGHT  
p. 010 666 6499
pe – la 12:00-03:00

PUB KARHU  
p. 044 048 1458
pe - su 19:00-02:00

HILLSIDE KIRJASTO / BREAK SOKOS HOTEL TAHKO  
p. 017 192 3000
pe – su 09:00-02:00

  KAUPAT
K-MARKET TAHKON TÄHTI 
p. 010 538 5303
pe - la 10:00-19:00, su 12:00-18:00 

SALE-LÄHIKAUPPA  
p. 017 192 3000
pe – su 09:00-21:00

SKIMAC PROMENADE  
p. 017 464 8175
pe 09:30-18:00, la 09:00-18:00, su 09:30-14:00

TEPAN TAHKOSHOP  
p. 044 748 1887
pe 12:00-18:00, la 10:00-18:00, su 10:00-15:00

JOKKE´S STUBEN LUOMUPUOTI 
p. 044 485 4114
pe 09:00-18:00

HYVÄÄ
PALVELUA
TAHKOLLA
MUSIIKKIA LIVENÄ..
RAVINTOLA PIAZZA 
lauantai Joku Paikallinen Bändi  
www.piazzatahko.fi

RAVINTOLA UKKO
pe – la Deestyle
www.ukkotahko.fi

.. JA LEVYLTÄ
KUNKKU NIGHT 
pe – la Dj 
www.kunkku.com

PUB KARHU
pe – la Suomipoppia ja karaokea
www.tahkonkarhu.fi


