Feel the spirit of Lapland!
YLLÄS KEVÄT, KESÄ, SYKSY 2020
Lapissa ulkoilu on elämäntapa. Pohjoisen kesä on täynnä valoa, eikä keskiyön aurinko laske
lainkaan. Kun päivät lyhenevät, luonto alkaa hehkua upeissa ruskan väreissä. Luonnon
kauneus päivin ja öin kutsuu nauttimaan ulkoilusta!
Etsitpä sitten paikallisia kohtaamisia tai erilaisia tapoja haastaa itseäsi, meiltä löydät laajan
valikoiman vaihtoehtoja nauttia pohjoisen monimuotoisesta luonnosta. Avaa aistisi ja anna
Lapin luonnon hurmata.
AJANKOHDAT:
Kevät 1.5.-31.5. | Kesä 1.6.-31.8. | Syksy 1.9.-30.11.
_____________________________________________________________________________________

LÖYDÄ OMA TAHTISI
HIDASTA – Aktivoi aistisi
Unohda arki ja ota aikaa itsellesi. Avaa aistisi ja keskity hetkeen antaen luonnon ympäröidä ja
voimaannuttaa.
AKTIIVINEN – Luonto kutsuu liikkumaan
Nauti leppoisasta liikkeestä upeassa kansallispuistossamme ja hyvinvoivissa metsissämme.
Puhtaassa ilmassa on hyvä hengittää!
SEIKKAILE – Haasta itsesi
Ylös ja ulos! Usko itseesi ja lähde kanssamme hieman pidemmälle ja syvemmälle metsään.
Kanssamme haastat itsesi turvallisesti.
VUOKRAUSPALVELUT – Vaivattomaan ulkoiluun
Lapland Safaris vuokrauspalvelut tarjoavat laajan valikoiman ulkoiluvarusteita ympäri
vuoden. Kattava valikoima sisältää muun muassa kalastusvälineitä, kajakkeja, polkupyöriä
ja telttoja, joten Lapin ulkoilumahdollisuudet ovat helposti kaikkien ulottuvilla.
Vuokravarusteita on saatavilla useissa toimipisteissä eri puolilla Lappia, joten voit vuokrata
kaiken tarvittavan paikan päältä eikä ylimääräisiä matkatavaroita tarvitse kuljettaa
mukana.
Tutustu tarjontaamme www.fellsandoutdoors.com
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1. RETKI HUSKYTILALLE YLSF001
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
52 €
Hidas, paikallinen
huskyt, maatilamatkailu

Valjakkokoirien kesälomalla otetaan rennosti
Koiratilalla vietetään hyvin ansaittua kesälomaa! Pääsemme
tekemään tarkempaa tuttavuutta koiratilan nelijalkaisten
asukkaiden kanssa ja kuulemme samalla mielenkiintoisia
tarinoita niiden elämästä. Retkieväs nuotiolla kruunaa
mukavan vierailun.
Mitä sisältyy: kuljetukset, opastus, koiratilavierailu, makkaranpaisto

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
€ 52 Aikuinen /
€ 26 Lapsi 4-14 v.
€ 52 Aikuinen /
€ 26 Lapsi 4-14 v.
ke, la
10:00-12:00

Kokonaiskesto

2 tuntia
Kuljetukset 30 min/suunta

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, Paikallinen

_____________________________________________________________________________________

2. FATBIKE-MAISEMARETKI YLSF002
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
60 €
Hidas, Paikallinen
fatbike, pyöräily, luonto, luontoreitit

Pyöräretki Ylläksen upeissa maisemissa
Hyppää pyörän selkään nauttimaan Ylläksen huikeista
maisemista. Helppo retki sopii peruskuntoisille ja se
toteutetaan leveäpyöräisillä ja helppokulkuisilla fatbikeilla.
Oppaan johdolla etenemme pitkin metsäteitä ja -polkuja ja
kuulemme samalla tarinoita Lapin luonnosta ja paikallisten
elämästä.
Mitä sisältyy: kuljetus, fatbike-vuokra, juotavaa
Hyvä tietää: soveltuu peruskuntoisille

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Kysy saatavuutta
€ 60 Aikuinen
€ 30 Lapsi 12-14 v.
€ 60 Aikuinen
€ 30 Lapsi 12-14 v.
ti, ke, to, pe, la
10:00-12:00

Kokonaiskesto

2 tuntia

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

yli 150 cm

Vaikeustaso

Helppo/keskivaikea

Tyyli

Paikallinen, Hidasta

_____________________________________________________________________________________
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3. PYÖRÄRETKI PALLAS-YLLÄSTUNTURIN LUONNONPUISTOON YLSF003
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2 h + 22 h
77 €
Aktiivinen
fatbike, pyöräily, luonto, polut, kansallispuisto

Aloita päivä oppaan johdolla tutustumalla monipuolisiin pyöräreitteihin ja jatka sen jälkeen
päivääsi omatoimisesti
Aloitamme tutustumalla fatbiken saloihin. Leveiden renkaiden
ansioista eteneminen haastavillakin metsäreiteillä on helppoa
ja sujuvaa. Kun olemme yhdessä tutustuneet maastoon, opas
antaa vinkkejä omatoimiseen pyöräretkeen. PallasYllästunturin luonnonpuisto tarjoaa yhteensä 900 km
monipuolisia pyöräilymaastoja. Hyppää pyörän selkään ja
anna maisemien viedä!
Mitä sisältyy: opastus 2 tuntia, pyörä- ja kypärävuokra 22 tuntia

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Kysy saatavuutta
€ 77 Aikuinen
€ 38,50 Lapsi 12-14 v.
Kysy saatavuutta
ti, ke, to, pe, la
15:00 – 17:00

Kokonaiskesto

Opastus 2 tuntia
Ilman opastusta 22 tuntia

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Sisältää pyörän ja kypärän

Sopivuus

pituus min. 150 cm

Vaikeustaso

Helppo/Keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

_____________________________________________________________________________________

4. OHJATTU SUP- MELONTARETKI ÄKÄSLOMPOLOSSA YLSF008
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1,5 h
45 €
Hidas
sup, melonta, järvi, luonto, ylläs, ylläs swing

Uppoudu SUP-melonnan saloihin ja anna mielesi rauhoittua ja levätä.
Aloitamme tutustumalla SUP-lautailun saloihin. Tutustumisen
jälkeen lähdemme rauhalliselle seikkailulle. Meloessasi,
hengitä syvään ja nauti puhtaasta luonnosta ympärilläsi.
Pienellä tauolla sinulla on aikaa ottaa kuvia idyllisestä
tunturimaisemassa Ylläs-keinussa, jonka jälkeen onkin
paluumatkan aika. Pienestä lisähinnasta sinulla on
mahdollisuus vuokrata lauta lisätunniksi.
Mitä sisältyy: sup-lauta + välineet, tarvittessa neopreenikengät, opastus,
juoma
Hyvä tietää: osallistujan tulee osata uida, otathan varalta vaihtovaatteet
mukaan. Hinta lisätunnille 10€.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
€ 45 Aikuinen
€ 22,50 Lapsi 12-14 v.
Ei saatavilla
ti, to, la
13:00 – 14:30

Kokonaiskesto

Opastus 1,5 tuntia

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Sisältää

Sopivuus

Kaikenikäsisille

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidas
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5. PÄIVÄRETKI KESÄMÖKILLE YLSF005
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4-5 h
117 €
Hidas
mökki, järvi, kalastus, marjastus, paikallisuus, nuotiopaikka, lähiruoka

Tie lappilaisen sydämeen käy luonnon kautta
Koe pala lappilaista elämäntapaa aitiopaikalta.
Järvenrannasta jatkamme soutuveneellä paikalliselle
kesämökille. Mökillä vietämme rentouttavan päivän
poimimalla marjoja tai sieniä ja kalastamalla. Lounastamme
retkinuotion äärellä oppaan tarinoita kuunnellen. Päivän
aikana on myös uintimahdollisuus. Akut ladattuina ja
mukavat muistot mukanamme soudamme takaisin järven yli
ja palaamme Ylläkselle.
Mitä sisältyy: kuljetus, opastus, lounas
Hyvä tietää: Muistathan pukeutua retkelle sään mukaisesti.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
€ 117 Aikuinen
€ 58,50 Lapsi 4-14 v.
Ei saatavilla
ti, la
10:00-15:00

Kokonaiskesto

4-5 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta

Ruoka

Sisältää lounaan

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta

____________________________________________________________________________________

6. RETKI PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTOON YLSF006
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
91 €
Hidasta
vaellus, kansallispuisto, puhdas ilma, luontopolut, luontokeskus Kellokas

Hengitä puhdasta tunturi-ilmaa kansallispuiston maisemissa.
Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on mitattu Euroopan
puhtain ilma ja se sijaitsee kivenheiton päässä Äkäslompolon
kylästä. Aloittelijallekin sopivalla vaellusretkellä pääset
kokemaan Lapin upeat tunturimaisemat. Retken aikana on
mahdollisuus vierailla luontokeskus Kellokkaassa, josta löytyy
kiinnostavaa tietoa alueen kasvistosta ja eläimistä.
Makkaranpaisto nuotion loimussa kruunaa mukavan
retkipäivän.
Mitä sisältyy: kuljetus, opastus, vaellus, luontokeskus Kellokas
Hyvä tietää: Muistathan pukeutua retkelle sään mukaisesti.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Kysy saatavuutta
€ 91 Aikuinen
€ 45,50 Lapsi 4-14 v.
€ 91 Aikuinen
€ 45,50 Lapsi 4-14 v.
ke, pe
10:00-14:00

Kokonaiskesto

3,5 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta
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7. KESKIYÖN AURINGON RETKI PYHÄÄN ÄKÄSSAIVOON YLSF009
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3 tuntia
70 €
Aktiivinen
keskiyön aurinko, vaellus, luontopolut, luonnonilmiöt, Saamen mytologia

Nauti keskikesän valoisesta yöstä kuunnellen tarinoita paikallisesta luonnosta ja historiasta.
Tämä iltaretki vie sinut retkelle Pallas-Yllästunturin
kansallispuistoon, jossa kuljet metsäpolkua pitkin
erämaajärvelle. Matkalla oppaasi kertoo sinulle ympäröivästä
luonnosta ja kasveista. Vaikka on keskiyö, keskikesällä luonto
ei nuku, joten voit kuulla metsän eläinten ääniä, eikä ole
harvinaista, että törmäisit poro- tai lintulaumaan, Kuukkeliin
tai Riekkoon. Saapuessa jylhälle jyrkkäseinäiselle
rotkojärvelle, opas kertoo tarinoita saamelaismytologiasta
liittyen näihin kauniisiin luonnollisiin muotoihin. Retken
puolivälissä syödään iltapalaa ja nautitaan keskiyön
auringosta kauniin luonnon keskellä. Vaikka ilma olisi pilvinen
eikä aurinko olisi näkyvillä, valoisat pohjoisen yöt ovat elämys
itsessään.
Mitä sisältyy: kuljetus, opastus, patikointi, välipala
Hyvä tietää: Muistathan pukeutua retkelle sään mukaisesti.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
Ei saatavilla
€ 70 Aikuinen
€ 35 Lapsi 4-14 v.
ti, pe
21:30-00:30

Kokonaiskesto

3 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisällä

Sopivuus

yli 10-vuotiaille

Vaikeustaso

Keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

___________________________________________________________________________________

8. REVONTULIRETKI PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTOON
YLSF002

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4 tuntia
91 €
Hidasta
vaellus, revontulet, revontulien metsästys, kansallispuisto

Revontuliretki kansallispuiston maisemissa.
Euroopan puhtain ilma on mitattu Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa, aivan Ylläksen kupeessa. Kansallispuisto
on yksi parhaista paikoista revontulien metsästykseen!
Kävelyretki Tunturi-Lapin henkeäsalpaavissa maisemissa
tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tähyillä pohjoisen taivaalle.
Retken aikana nautimme lämmikettä ja paistamme
makkaraa. Hyvällä säällä ja pienellä onnella pääsemme
todistamaan myös revontulien tanssia.
Mitä sisältyy: kuljetus, opastus, patikointi, välipala
Hyvä tietää: Muistathan pukeutua retkelle sään mukaisesti.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
Ei saatavilla
€ 91 Aikuinen
€ 45,50 Lapsi 4-14 v.
ke,ti
20:30-00:30

Kokonaiskesto

4 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisällä

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta

________________________________________________________________________________
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VOIMASSAOLO:
Ohjelmien toteutus Ylläksellä 19.6.2020 – 26.9.2020, ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita. Takuulähdöt.
Minimiosallistujamäärä 2 aikuista.
Kysy aktiviteettien saatavuutta kevätajalle sekä myöhäiselle syksylle.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris West Oy/Ylläs
Tunturintie 22
95970 ÄKÄSLOMPOLO
Puh. +358 (0)16 569 666
@: yllas@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com
Netissä: safaris.fi/yllas
Puhelimitse ma – pe 10:00 – 16:00 (016 569 666)
Hotellisi vastaanotossa
Lapland Safaris toimistolla
LAPSET:
Lapsihinta on voimassa 4-14 vuotiaille.
TAPAAMISPAIKKA SAFAREILLE:
Vahvistetaan varauksen yhteydessä.
HYVÄ TIETÄÄ:
Ilmoitathan mahdolliset ruoka-aineallergiat varauksen yhteydessä. Muistathan pukeutua retkelle sään mukaisesti.
Vaellusretkille suosittelemme tukevapohjaisia kenkiä.
Pyöräily- ja vaellusretkiä ei suositella alle 12-vuotiaille. Fatbike- sekä SUP- melontaretken pituusraja 150 cm.
Perheen pienimmille vuokrattavissa lastenrinkka (alle 20kg).
KESKIYÖN AURINKO:
Keskiyön aurinko virallisesti näkyvillä (sään salliessa) 29.5.–15.7. Revontulet ovat luonnonilmiöitä eli takuuta niiden
näkyvyydelle ei ole.
YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. Vastuullisena safarin järjestäjänä
Lapland Safaris West Oy pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris West Oy pidättää oikeuden keskeyttää safari mikäli osanottaja osoittaa käyttäytymisellään, että
hänestä on mahdollista vaaraa itselleen tai muille asiakkaille tai jos hänen terveydentilansa sitä vaatii. Ennakkoon
maksettuja safareja ei hyvitetä.
Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle), Lapland Safaris West
Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista.
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OHJELMATAULUKKO

TOUKO

KESÄ

HEINÄ

ELO

SYYS

1

Retki huskytilalle 2 h
KE, LA

l

l

l

l

2

Fatbike-maisemaretki 2 h
TI, KE, TO, PE, LA

l

l

l

l

3

Pyöräretki PallasYllästunturin
kansallispuistoon 2h +22h
TI, KE, TO, PE, LA

l

l

l

l

4

Ohjattu SUP- melontaretki
Äkäslompolossa 1,5h
TI, TO, LA

l

l

l

5

Päiväretki kesämökille 5 h
TI, LA

l

l

l

6

Retki Pallas-Yllästunturin
kansallispuistoon 4 h
KE, PE

l

l

l

7

Keskiyön auringon retki
pyhään Äkässaivoon 3h
TI, PE

l

l

8

Revontuliretki PallasYllästunturin
kansallispuistoon 4 h
KE, PE

l

l

LOKA

MARRAS

