Mitä Tahkolla voi harrastaa


Laskettele: Tahkolla yhteensä 24 hyväkuntoista rinnettä, joista pisimmät ovat yli 1 000
metriä. Korkeuseroa löytyy jopa 200 metriä. Tahkon huipulle vie 15 hissiä. Kaksi neljän
hengen tuolihissiä löytyy ns. eturinteiltä Vauhtirinteen ja Kilparinteiden välistä sekä
Panorama-, Hallelujah- ja Auringonlasku-rinteiden välistä. Lapset ja aloittelijat laskevat
turvallisesti omassa rinteessään, jossa on myös mattohissi. Werneri Parkin suksikaruselli
ja napakelkka ovat pienten mieleen. Aktiiviskimbaaja saa ilon pintaan vauhdikkaammissa
rinteissä, pro-temppuilija pääsee Tahko Parkin reileihin ja megahyppyreihin tuolihissillä.
Länsirinteillä on myös Jukulautastriitti, josta löytyy haasteita ikään ja taitoihin katsomatta.
Huoneiston vuokraan sisältyy 2 hissilippua.
Huoneiston ulko-oven vieressä on ohjeet ja kartta mistä asunnon vuokraan kuuluvat
hissiliput ovat noudettavissa. (Tirol) Tahkonrinteet on Eazybreak-paikka.



Hiihdä: Hyvin hoidettu latuverkosto on lähes 80 kilometrin mittainen, ja valaistuja latuja
löytyy 16 kilometrin verran. Reitit kulkevat sekä vaihtelevassa maastossa että Syvärijärven jäällä.



Nauti kylpylästä: Tahko Spa kylpylän allasalueella on neliratainen 25 metriä pitkä uimaallas, kuntoutus- ja viihdeallas, poreallas ja lasten allas sekä vesiliukumäki. Lisäksi ovat
virkistävät ulkoaltaat ja Wibit seikkailurata. Allasalueella ja aurinkoterassilla on runsaasti
lepo- ja aurinkotuoleja sekä allasalueen asiakkaita palveleva baari. Wibit on suuren
suosion saavuttanut seikkailurata, jossa voi kiipeillä, liukua ja vaikkapa kisailla kavereiden
kanssa. Tahko Spa toteuttaa myös ohjattuja vesijumppia.
Huoneiston vuokraan sisältyy 2 kylpylä- ja kuntosalilippua.
Liput saa hotellin vastaanotosta, palautus samaan paikkaan.



Sisäliikunta: Tahko Spa:sssa voit kylpyläpalveluiden lisäksi keilata, käydä kuntosalilla,
pelata tennistä ja biljardia sekä kokeilla sumopainia tai XXL boxingia niin halutessasi.
MonitoimiArenalla voi pelata salibandya, futsalia, lentopalloa, käsipalloa, koripalloa,
pingistä ja sulkapalloa.



Sisäaktiviteettipuisto SuperCorner Tahko on kaiken ikäisten liikunnallinen paikka, josta
löydät hauskimmat huvit ja liikuttavimmat elämykset, ympäri vuoden ja säällä kuin säällä.



Golffaa: 18-reikäinen Tahko Golf Old Course sijaitsee vain 10 minuutin kävelymatkan
päässä asunnosta Syväri-järven rantamaisemissa. Kertaalleen Suomen kauneimmaksi
valitun kentän klubirakennuksesta löytyvät caddiemasterin toimisto, pro shop ja viihtyisä
ravintola terasseineen. Tahko Golf New Course kuuluu kokous- ja lomakeskus Golden
Resortiin, josta löytyvät kaikki golfpalvelut rangesta klubiin. Tahko Golf New Course on
upea 18-reikäinen kenttä, joka sijaitsee noin 6,5 km päässä. Kenttä on sekä haastava että
palkitseva: luonnonkauniilla väylillä riittää vaihtelevuutta. Lisäksi Nilsiän keskustan
välittömässä läheisyydessä on jokamiehen Tiirin Golf -kenttä. Tällä 9-reikäisellä
tarkkuuspelikentällä voi kokeilla pelaamista myös ilman green cardia.

Rautuki-säätiön huoneistossa majoittujille Green Feet Tahkon kentille 45€/hlö täysi kierros
(18 reikää) – tiedustele ja osta vastaanotosta



Ratsasta ja puuhaile eläinten parissa: Islanninhevosvaellusta, ratsastustunteja,
ratsastusleirejä, hevosjalkapalloa ja talvisin hiihtoratsastusta. Vieraile Tahko Farmilla,
päivittäin eripituisia ja -tasoisia islanninhevossafareita ja talutusratsastusta. Lastensafarille
voivat osallistua pienetkin lapset, aloittelijoille on tarjolla 1-2 tunnin safareita ja kokeneille
2-4 tuntia kestäviä retkiä Tahkon upeissa maastoissa. Farmilla pääset ratsastuksen
jälkeen ruokkimaan alpakoita ja muita ihania eläimiä.



Liiku luonnossa: patikoi, pyöräile, kalasta, melo, geokätköile, lumikenkäile.



Tahko MTB on maastopyöräilytapahtuma, jossa käy Eazybreak.



Hanki ikimuistoisia elämyksiä: porosafari, perinteinen tukkisavotta,
koskikalastussafari, huskyajelu Syväri-järven jäällä tai vaikkapa umpihankihiihtoretki ovat
kokeilun arvoisia. Korkeammalle pääset köysiaktiviteettien parissa vanhassa louhoksessa,
joka jo ympäristöltään on varsin vaikuttava kokemus. Näkemisen arvoinen on myös
Suomen suurin riistatila Villieläinmaa Varpaisjärvellä.

