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I Tahko finns det tillgång till åtskilliga olika 
aktiviteter under alla årstider.

Slalom, skidåkning, pilk fiske och Tahko Spa har 
blivit otroligt populära vinteraktiviteter.

Golf , ridning, cykling, kanoting eller fiske 
framhämtar enastående vyer på den vackra 
finska sommarlandskapen.

Höstens färggranna natur kan du njuta av med 
att färda i naturen. Mer detaljer om att njuta kan 
du söka på www.tahko.com.

Villa Nipashovi ger dig bästa möjligheten att 
både vara aktiv och vila ut. 
Fiska från egen brygga eller hoppa in i den 
jättelika ångande baljan efter en dopp i vaket. 
Njut av många olika sommarspel, ordna till med 
minnesfulla fester eller bara tag det lugnt och 
njut av den finska naturen på egen terass med 
tak.

Upplev Villa Nipashovi i Tahkos aktivitetsområde
Tahko är en av de mångsidigaste och starkast utvecklande aktivitetsområden i Finland. Tahko ligger i hjärtat 
av landet, 435 km från huvudstaden Helsingfors. Området är nära beläget staden Kuopio där också det 
närmaste flygfältet finns. Närmaste tågstationen finns ungefär 40 km från Tahko och behändigt är också att 
komma fram med buss.
Villa Nipashovi är byggt invid Syväri sjön som sträcker sig till det nära varande Tahkos aktivitetsområdet.  Där 
finns det möjligheter att utöva eksotiska aktiviteter och njuta av den lugna finska landsbyn.

Den representativa Villa Nipashovi passar utmärkt 
för både privat- och företagsanvändning. Med ett 
utrymme på över 300 m2 ger stockhuset Villa 
Nipashovi färdigheter för möten, skolningar och 
kundevenemang med alla vanliga och ekstra 
verktyg.  Överraska dina kolleger, vänner eller familj 

med finska spesialiteter och kvalitet med våra hyres- 
eller beställnings servisar. - Vi kallar detta att leva 
livet.
Du kan kontakta oss med att fylla i formulären på vår 
hemsida www.ilmaherrat.fi eller med att eposta eller 
ringa upp oss.

Villa med allt inkluderat


