SAARISELKÄ TALVEN OHJELMAT 2021
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:

Joulu & uusi vuosi 1.12.2021 – 6.1.2022 | Talvi 7.1. – 3.4.2022

LÖYDÄ OMA TAHTISI
HIDASTA – Aktivoi aistisi
Unohda arki ja ota aikaa itsellesi. Avaa aistisi ja keskity hetkeen antaen luonnon ympäröidä ja
voimaannuttaa.

AKTIVOIDU – 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

TASAPAINOINEN LUONTOSUHDE
Kannamme huolta ympäristöstämme ja pyrimme tasapainoiseen luontosuhteeseen suojelemalla
pohjoista arktista luontoa. Safarimme kulkevat vain virallisilla reiteillä. Olemme osa Animal Welfareohjelmaa ja olemme tehneet yhteistyösopimuksen kestävän luontomatkailun periaatteista
Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.
Moottorikelkkasafareillamme on käytössä markkinoiden vähäpäästöisimmät
4-tahtikelkat. Olemme sitoutuneet kompensoimaan kaikki
moottorikelkkasafariemme hiilidioksidipäästöt.
Käytämme kaikissa toimipisteissämme ainoastaan vihreää sähköä, joka on 100 %
Pohjoismaissa tuotettua vesi-, tuuli- ja bioenergiaa.
Lue lisää vastuullisuudestamme: www.laplandsafaris.com/vastuullisuus

1. KELKKAILUN ALKEET SAWF001
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1h
90 €
Hidasta
Ensikertalainen, moottorikelkka

Tutustu moottorikelkkailuun helpolla vasta-alkajien safarilla

Oletko ensikertalainen etkä vielä varma taidoistasi? Siinä
tapauksessa tämä safari on kuin tehty sinulle! Alun ajo- ja
turvallisuusohjeiden jälkeen on aika suunnata reiteille
kartuttamaan taitojasi käytännössä.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 hlöä/kelkka, polttoaine,
liikennevakuutus (max. omavastuu €980)

Kokonaiskesto

€ 90 Aikuinen
€ 67 Lapsi 4–14 v.
€ 90 Aikuinen
€ 45 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe
9:00 – 10:00
1h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

2. MAISEMASAFARI SAWF002

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
125 €
Hidasta
Moottorikelkka, luonto, perhe, maisema

Tutustu upeisiin tunturimaisemiin kelkkailemalla
Nauti kiireettömyydestä ja luonnon rauhasta
kelkkailemalla upeissa tunturimaisemissa. Reitti kulkee
tunturin laelle, josta aukeavat mahtavat näköalat. Matkan
aikana sinulla on aikaa ottaa kuvia ja tauolla opas tarjoilee
sinulle lämmintä juomaa.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 hlöä/kelkka, polttoaine,
liikennevakuutus (max. omavastuu €980), lämmin juoma.
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 125 Aikuinen
€ 94 Lapsi 4–14 v.
€ 125 Aikuinen
€ 63 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la
9:30 – 12:00
2,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

3. AJAJAN UNELMA SAWF003
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
192 €
Aktivoidu, Seikkaile
Moottorikelkka, ajosafari

Aikuisten kelkkasafari talvisessa tunturimaastossa
Kelkkailu on helppo ja nopea tapa päästä luontoon! Tällä
aikuisten safarilla pääset ajamaan vaihtelevasti erilaisilla
reiteillä saaden tuntumaa kelkan käsittelyyn. Anna itsellesi
lupa nauttia niin vapauden tunteesta kuin ympäröivästä
luonnosta. Ennen tunturikylään paluuta pysähdy vielä
hetkeksi nauttimaan lämpimästä juomasta.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

ma, ke, pe
11:00 – 14:00
3h

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkkasafari 1 henkilö / kelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), lämmin juoma

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Aikuisille
Keskivaikea
Aktivioidu, Seikkaile

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi

€ 73 Aikuinen
€ 55 Lapsi 12–14 v.

€ 192 Aikuinen
€ 192 Aikuinen

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

4. HIIHTORETKI SAWF004
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
73 €
Aktivoidu
Luonto, murtomaahiihto, vuokraus

Suuntaa ladulle paikallisten tapaan
Maastohiihto on yksi suomalaisten lempiharrastuksista.
Kiinnitä sukset, nojaa sauvoihin ja liu’u latua eteenpäin
hohtavien hankien keskellä. Hintaan sisältyy
varustevuokra klo 17:00 saakka, joten voit suunnata
ladulle myöhemmin vielä omatoimisesti.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, juomatauko, hiihtovälineet,
suksivuokra klo 17:00 saakka
Hyvä tietää:
- Saariselältä löytyy yli 200 km maastohiihtolatuja
- Suositellaan peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Suksia voi vuokrata myös omatoimiretkille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 73 Aikuinen
€ 37 Lapsi 12–14 v.
ti, to, la
10:00 – 12:00
2h
5 h välinevuokra
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

5. LUMINEN PYÖRÄRETKI SAWF005
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
100 €
Aktivoidu
Fatbike, luonto

Tutustu Saariselän talvipyöräilyreitteihin ketterän fatbiken avulla
Fatbike-pyörällä eteneminen on helppoa myös lumisessa
maastossa. Ohjeistuksen jälkeen pääset polkemaan
Saariselän upeille ja monipuolisille talvipyöräilyreiteille.
Retken aikana pysähdymme ansaitulle juomatauolle.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, juomatauko ja pyörävuokra

Kokonaiskesto

€ 100 Aikuinen
€ 74 Lapsi 12–14 v.
€ 100 Aikuinen
€ 50 Lapsi 12–14 v.
ti, to, la
13:00 – 16:00
3h

Hyvä tietää:
- Suositellaan hyväkuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Kerrothan pituutesi varauksen yhteydessä, niin osaamme varata sinulle
sopivan kokoisen pyörän.
- Fatbike-pyöriä voi vuokrata myös omatoimiretkille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Keskivaikea
Aktivoidu

6. LIUKULUMIKENKÄRETKI
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
95 €
Aktivoidu
Liukulumikengät, luonto

Lähde metsäretkelle monikäyttöisillä liukulumikengillä
Lähde kanssamme talviseen metsään nauttimaan
rauhasta ja luonnon kauneudesta. Helppokäyttöisissä
liukulumikengissä yhdistyy suksen ja lumikengän parhaat
ominaisuudet eikä aikaisempaa kokemusta tarvita. Opas
johdattaa sinut metsämaisemiin ja retken päätteeksi
mikään ei maistu niin hyvältä kuin eväät luonnon keskellä.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 95 Aikuinen
€ 47 Lapsi 12–14 v.
ma, ke, pe
13:00 – 16:00
3h

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, retkieväs ja liukulumikengät

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Keskivaikea
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Suositellaan peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Liukulumikenkiä voi vuokrata myös omatoimiretkille
-Liukulumikengissä yhdistyvät lumikenkien ja metsäsuksien parhaat
ominaisuudet
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ei saatavilla

7. LUMIKENKÄRETKI SAWF007
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
73 €
Hidasta
Lumikengät, luonto, hiljaisuus, kansallispuisto

Lähde opastetulle lumikenkäretkelle pohjoisen talvisiin metsiin
Koe pohjoisen luonto kauneimmillaan ja nauti
koskemattoman lumipeitteen puhtaudesta.
Lumikenkäretki vie sinut metsään, jossa ympäröivä
hiljaisuus ja kaunis tunturimaisema rauhoittaa mielesi.
Pysähdymme nauttimaan lämmintä juomaa ennen
paluuta kylään.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 73 Aikuinen
€ 55 Lapsi 12–14 v.
€ 73 Aikuinen
€ 37 Lapsi 12–14 v.
ma, ke, pe
10:00 – 12:00
2h

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, juomatauko, lumikenkävuokra

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Keskivaikea
Hidasta

Hyvä tietää:
- Suositellaan peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Urho Kekkosen kansallispuisto on Suomen toiseksi suurin
- Lumikenkiä voi vuokrata myös omatoimiretkille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

8. KELKKASAFARI POROTILALLE SAWF008
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
166 €
Hidasta
Porotilavierailu, moottorikelkka

Lähde kelkkaillen tutustumaan porotilan arkeen
Kelkkailu läpi lumisten metsien ja jäätyneiden järvien vie
sinut paikalliselle porotilalle. Perille päästyäsi on aika
istahtaa poron vetämään rekeen ja nauttia lyhyestä
kyydistä talvisessa hiljaisuudessa. Rekiajelun jälkeen tilan
väki kutsuu sinut kahvihetkelle sisätiloihin kuulemaan
tarinoita poroista ja Lapin oloista. Eväshetken jälkeen
matka jatkuu kelkkaillen kohti Saariselkää.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkka / 2 henkilöä, polttoaine,
liikennevakuutus (max. omavastuu €980), porotilavierailu, poroajelu,
retkieväs, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei saatavilla
€ 166 Aikuinen
€ 83 Lapsi 4–14 v.
ma, to, la
13:00 – 16:00
3h
Poroajelu n. 600 m
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

9. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE SAWF009

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5h
203 €
Aktivoidu
Husky, moottorikelkka

Vietä vauhdikas päivä kelkkaillen ja huskysafarilla
Kelkkaretki läpi lumisten metsien ja jäisten järvien vie
sinut paikalliselle huskytilalle, missä sinut toivotetaan
iloisesti haukkuen tervetulleeksi. Pääset tutustumaan
koiratilan arkeen ja osallistumaan 25 min valjakkoretkelle.
Retken jälkeen nautitaan herkullinen lounas ja
kuunnellaan mielenkiintoisia tarinoita koiratilan arjesta.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Menu:
Keitto, leipä ja levite
Kahvi/tee ja pulla

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Kokonaiskesto

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / kelkka,
koiratilavierailu, huskysafari, lounas, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980).

Ei saatavilla
€ 203 Aikuinen
€ 101 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, la
8:30 – 13:30
5h
Huskysafari n. 25 min
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 85 € / henkilö.
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

10. PILKKISAFARI SAWF010
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
166 €
Aktivoidu
Pilkkiminen, moottorikelkka, luonto

Kelkkaile parhaille pilkkipaikoille
Pilkkiminen on yksi suomalaisten rakkaimmista
talvilajeista. Tämä retki vie sinut moottorikelkoilla
talviseen maisemaan ja parhaille ottipaikoille. Saavuttuasi
idylliselle lammelle, pääset kokeilemaan pilkkionnea ja
kokeneen oppaan vinkeillä opit, kuinka mahdollinen saalis
valmistetaan avotulella. Et jää tyhjin vatsoin, vaikka
saalista ei tulisikaan, sillä nuotion ääressä juodaan
nokipannukahvit ja retkieväät ennen paluuta Saariselälle.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / kelkka, retkieväs,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980).
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 166 Aikuinen
€ 124 Lapsi 4–14 v.
€ 166 Aikuinen
€ 83 Lapsi 4–14 v.
ti, pe
9:00 – 13:00
4h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

11. KELKKASAFARI LUONNON HELMASSA SAWF011

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5-6 h
212 €
Aktivoidu
Pilkkiminen, moottorikelkka, lumikenkäily

Paljon nähtävää ja koettavaa koko päivän kelkkaretkellä
Nauti raittiista ilmasta ja maisemista tällä koko päivän
kelkkasafarilla. Päivän aikana matka etenee monipuolisilla
metsäreiteillä ja vaarojen yli. Pysähdymme pilkkimään ja
lumikenkäilemään ennen maittavaa keittolounasta.
Iltapäivän puolella kelkkasafari jatkuu takaisin
tunturikylään.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

ke
9:00 – 14:00/15:00
5-6 h

Menu:
Keitto, leipä ja levite
Kahvi/tee ja pulla

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Keskivaikea
Aktivoidu

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.

€ 132 Aikuinen
€ 99 Lapsi 4–14 v.
€ 132 Aikuinen
€ 65 Lapsi 4–14 v.

Saatavuus

ma – su

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / kelkka, lounas,
pilkkiminen, lumikenkäily, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980).

€ 212 Aikuinen
€ 212 Aikuinen

Hyvä tietää:
- Safarin kesto riippuu sääolosuhteista ja ryhmän koosta.
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 85 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

12. POROSAFARI
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
132 €
Hidasta
Porotilavierailu, luonto, poroajelu

Perinteinen rekiajelu ja vierailu paikallisella porotilalla
Pororeellä liikkuminen on ollut pohjoisessa kautta aikojen
perinteinen matkustustapa. Entisaikojen raidossa saattoi
olla jopa 25-30 poroa. Tällä safarilla pääset tutustumaan
tähän perinteiseen tapaan matkustaa ja osallistut
ikimuistoiselle rekiajelulle poronkellojen kilkatessa. Ennen
paluuta istahda vielä tulen ääreen kuulemaan tarinoita ja
juomaan lämmintä mehua.

Kokonaiskesto
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus,
poroajelu, juomatauko
Hyvä tietää:
- Sekä naaras- ja koirasporot (vaatimet ja hirvaat) kasvattavat sarvet.
Poro pudottaa sarvensa joka vuosi ja kasvattaa ne sitten uudelleen.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Joulu & uusi vuosi
10:00 – 12:00
Talvi 09:30 – 11:30
2h
Poroajelu n. 45 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

13. HUSKYSAFARI 10 KM SAWF013
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
183 €
Aktivoidu
Koiratilavierailu, luonto, rekiajelu

Ohjasta omaa valjakkoasi läpi talvisten maisemien
Koiratilalla sinut toivotetaan iloisesti haukkuen
tervetulleeksi. Ajo-ohjeistuksen jälkeen on aika siirtyä
valjakoiden luo ja pääset tervehtimään tulevaa tiimiäsi.
Koiravaljakkoretki lumisessa metsässä on unohtumaton
kokemus ja on ihanaa seurata kuinka nämä arktiset
eläimet nauttivat kylmästä ja siitä, että pääsevät juuri
sinun kanssasi retkelle. Tilalle palattuasi on aika kiittää
tiimiäsi hyvästä työstä ja istahtaa nuotion äärelle juomaan
lämmintä mehua.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus,
huskysafari, juomatauko
Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu reessä
- Koiratilalla elää alaskan- ja siperianhuskeja.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 183 Aikuinen
€ 137 Lapsi 4–14 v.
€ 183 Aikuinen
€ 137 Lapsi 4–14 v
ma – su
Joulu & uusi vuosi
12:30 – 15:30
Talvi 10:30 – 13:30
3h
Huskysafari n. 1 h
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

14. HUSKYSAFARI 20 KM SAWF014

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5h
223 €
Aktivoidu
Koiratilavierailu, luonto, rekiajelu

Koko päivän huskysafari ja retkilounas

Iloisten koirien haukunta alkaa heti, kun ne kuulevat sinun
olevan tulossa. Alkuun saat tarvittavat turvaohjeet reen
käsittelyyn, jonka jälkeen siirrytään valjakoiden luo, missä
innokkaat matkakumppanisi jo odottavat. Kun valjakko
nytkähtäen lähtee liikkeelle, on vetokoirien into tarttuvaa.
Nauti vapauden ja vauhdin tunteesta lumisten puiden
vilahdellessa ohitsesi ja välillä koirat tarvitsevat apuasi
ylämäessä. Retken aikana pääopas pysähtyy tauon
merkiksi ja sytyttää kotaan tulet. Mikään ei maistu
paremmalta kuin nuotion ääressä tarjoiltu lämmittävä
keittolounas!

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Menu:
Keitto, leipä ja levite
Kahvi/tee ja pulla
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, huskysafari, lounas
Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu reessä
- Koiratilalla elää alaskan- ja siperianhuskeja.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ei saatavilla
€ 223 Aikuinen
€ 168 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, la
10:30 – 15:30
5h
Huskysafari n. 2 h
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Keskivaikea
Aktivoidu

15. ILTASAFARI POROILLA SAWF015
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
142 €
Hidasta
Porotilavierailu, luonto, poroajelu, revontulet

Perinteinen rekiajelu poroilla iltahämärässä
Pororeellä liikkuminen on ollut pohjoisessa kautta aikojen
perinteinen matkustustapa. Istu mukavasti reessä ja
matkaa läpi pimenevän illan. Pysähdy ja nauti kupillinen
kahvia ja pullaa leirinuotiolla metsän rauhassa ennen
paluuta porotilalle. Hyvällä tuurilla retkemme kruunaa
revontulten tanssi taivaalla.

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. – 31.3.

Saatavuus

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus,
poroajelu, juomatauko

Kokonaiskesto

Hyvä tietää:
- Aikuisessa porossa on yli 1700 karvaa per neliösenttimetri ja karvan
paksuus on 3-4 cm.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 142 Aikuinen
€ 106 Lapsi 4–14 v.
€ 142 Aikuinen
€ 70 Lapsi 4–14 v.
ti, ke, pe
Joulu – tammikuu
19:00 – 21:00
Helmi-maaliskuu
20:00 – 22:00
2h
Porosafari n. 45 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

16. REVONTULIRETKI LUMIKENGILLÄ SAWF016
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
73 €
Hidasta
Lumikengät, luonto, kansallispuisto, revontulet

Revontulien metsästystä lumikenkäretkellä
Suuntaa pimenevään iltaan lumikengillä. Kirkkaalla säällä
kuun valo valaisee kulkusi läpi hankien ja nietosten.
Pysähdy nauttimaan juomatauosta hiljaisuuden
ympäröidessä sinut ja pilvettömänä iltana saatat päästä
todistamaan revontulien tanssia taivaalla!

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.

Saatavuus

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, juomatauko, lumikengät
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Ohjelma toteutetaan Suomen toiseksi suurimmassa Urho Kekkosen
kansallispuistossa
- Lumikenkiä voi vuokrata myös omatoimiretkille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 73 Aikuinen
€ 55 Lapsi 12–14 v.
€ 73 Aikuinen
€ 37 Lapsi 12–14 v.
ti, pe, su
Joulu – tammikuu
20:00-22:00
Helmi -huhtikuu
21:00 – 23:00
2h
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / keskivaikea
Hidasta

17. REVONTULIREKIRETKI SAWF017
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
94 €
Hidasta
Rekiajelu, revontulet

Revontulien metsästystä rekiajelulla
Istahda rekeen ja nauti maisemista! Oppaan kyydittämänä
matkaat nauttimaan tunturimaisemista ja tähyilemään
pohjoisen taivaalle. Pysähdy idylliselle erämaamökille
nauttimaan lämmikettä ja nauttimaan metsän rauhasta.
Hyvällä tuurilla iltasi kruunaa tähtitaivas ja revontulten
loisto!

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, rekikuljetus, juomatauko

Kokonaiskesto

€ 94 Aikuinen
€ 70 Lapsi 4–14 v.
€ 94 Aikuinen
€ 47 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe
Joulu – Maaliskuu
20:00 – 23:00
Huhtikuu 21:00 - 00:00
3h

Hyvä tietää:
- Rekiajelu oppaan moottorikelkan reessä
- Nojaa taakse, rentoudu ja tähyile pohjoisen taivaalle
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Saatavuus

18. RETKI REVONTULTEN MAAILMAAN SAWF018
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
117 €
Hidasta
Iglu, revontulet, lumiteatteri

Tule viettämään iltaa ulkoilmassa ja tutustumaan revontulten ihmeelliseen maailmaan
Määränpäämme sijaitsee n. 20 km päässä kylän katuvaloista.
Täällä turhat valot eivät estä näkyvyyttä taivaalle ja hiljainen
luonto kuiskii ympärilläsi. Ulkoilmateatterissa pääset katsomaan
revontulivideon, joka esittelee faktoin ja tarinoin tätä tunnettua
luonnonilmiötä. Tarjolla on herkullisia poroburgereita
tunnelmallisissa kammissa avotulen äärellä. Sinulle jää myös
aikaa tutustua alueeseen omatoimisesti ja hyvällä tuurilla
revontulet ja tähtitaivas kruunaavat iltasi. Muistoksi saat
revontulitodistuksen.
Menu:
Poroburgeri
Kahvi/tee

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
22.3.-31.3.
Saatavuus

Ei saatavilla

Kokonaiskesto

€ 117 Aikuinen
€ 88 Lapsi 4–14 v.
ma, la
20:00 – 23:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, igluvierailu, retkieväs, revontulitodistus, revontulivideo
Hyvä tietää:
- Sisältää ennalta sovitun menun, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä
- Kolmijalkoja kameroille vuokrattavissa rajoitetusti
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

19. REVONTULISAFARI SAWF019
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
143 €
Aktivoidu
Moottorikelkka, revontulet

Revontulten metsästystä kelkkasafarilla
Suuntaa moottorikelkan keula kohti pimenevää iltaa ja
reittejä, jotka johdattavat sinut metsäkodalle. Täällä
kaupungin valot eivät häiritse ja voit rauhoittua metsän
hiljentyessä ympärilläsi. Kodassa rätisevä nuotio kutsuu
sinut lämmittelemään kuuman juoman ja
makkaranpaiston äärelle. Kirkkaana iltana pääset
ihastelemaan tähtitaivasta ja revontulten tanssia.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / kelkka, retkieväs,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980).
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Kokonaiskesto

€ 143 Aikuinen
€ 107 Lapsi 4 – 14 v.
€ 143 Aikuinen
€ 71 Lapsi 4 – 14 v.
ma, to, la
Joulu – Maaliskuu
20:00 – 23:00
Huhtikuu
21:00 – 00:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Joulu & uusi vuosi
1.12. - 6.1.
Talvi
7.1. - 3.4.
Saatavuus

Kokonaiskesto

€ 101 Aikuinen
€ 77 Lapsi 4–14
€ 101 Aikuinen
€ 51 Lapsi 4–14
ke, to, su
Joulu – Maaliskuu
20:00 – 23:00
Huhtikuu 21:00 – 00:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidas

20. REVONTULIRETKI AUTOLLA
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
101 €
Hidas, Paikallinen
Revontulet

Revontulien metsästystä pimenevässä illassa
Opas kuljettaa sinut pois kylän valoista, parhaille
revontulten katselupaikoille. Hyvällä tuurilla pääsemme
ihastelemaan tähtitaivasta ja todistamaan revontulten
tanssia.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus
Hyvä tietää:
- Revontulet näkyvät paremmin kun siirrytään kauemmaksi kylän katuvaloista
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

YLEISTÄ
VOIMASSAOLO
Ohjelmien toteutus Saariselällä 1.12.2021 – 3.4.2022 ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita. Takuulähdöt.
Vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris North Oy Saariselkä • Saariseläntie 13 • 99830 SAARISELKÄ
Tel: +358 (0) 16 33 11280 • Email: saariselka@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Puhelimitse +358 16 33 11280
Lapland Safaris toimistolta
Hotellisi vastaanotosta
Mobiilisti: safaris.fi/saariselka
LAPSET:
Lapsihinta on voimassa 4 – 14 -vuotiaille.
Moottorikelkkasafarilla lapsen hinta oikeuttaa paikkaan opaskelkan vetämässä reessä. Maksaessaan aikuisen
hinnan (pituusraja 140 cm) lapsi voi istua matkustajana kelkan kyydissä.
Fatbike-, lumikenkä- ja hiihtoretket voivat olla fyysisesti haastavia eikä niitä suositella alle 12-vuotiaille.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat osallistuvat ohjelmiin ilmaiseksi. Huomioithan kuitenkin, että kaikki ohjelmat eivät
sovellu pienille lapsille. Emme suosittele kelkkasafareita alle 2-vuotiaille. Lapland Safaris North Oy pidättää
turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden
vuoksi).
HINTAAN SISÄLTYY:
Ulkovarusteet ja opaspalvelut. Lisäksi moottorikelkkasafarien hintaan sisältyy 2 henkilöä / kelkka, polttoaineet,
liikennevakuutus (max. omavastuu €980), ylläpito ja alv.
Huom: Omavastuun voi pienentää 150 € maksamalla 15 € omavastuun pienennysmaksun per safari / kuljettaja.
Mahdollisuus ajaa yksi henkilö / kelkka, hinta riippuen ohjelman kestosta:
1-4 h € 45 / henkilö
4- h € 85 / henkilö
TAPAAMISPAIKKA
Saariselän keskustassa majoittuvat: Lapin Safareiden safarishopissa, Saariseläntie 13.
Mahdollinen hakupaikka Saariselän keskustan ulkopuolella asuville vahvistetaan varauksen yhteydessä.
YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarien järjestäjänä Lapland Safaris North Oy pidättää oikeuden
muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris North Oy pidättää oikeuden keskeyttää safarin, mikäli osanottaja osoittaa käyttäytymisellään, että
hänestä on mahdollisesti vaaraa itselleen tai muille osanottajille, tai jos hänen terveydentilansa sitä vaatii.
Moottorikelkan kuljettaja on vastuussa kelkalle aiheuttamistaan mahdollisista vaurioista. Ennakkoon maksettuja
safareja ei hyvitetä. Enimmäisomavastuu on 980 € / henkilö / moottorikelkka / vahinko.
HUOM. Ohjelmamme, kuten fatbike,- lumikenkä-, hiihto-, moottorikelkka-, husky- ja pororetket voivat olla
fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua fyysiselle rasitukselle, tärinälle tai hiilimonoksidille
(moottorikelkkaillessa). Husky-, poro- ja moottorikelkkaretkiä ei suositella raskaana oleville.
Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päällä) Lapland Safaris North
Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.

OHJELMATAULUKKO
OHJELMAT

MA

TI

KE

TO

PE

LA

1

Kelkkailun alkeet 1 h

2

Maisemasafari 2,5 h

3

Ajajan unelma 3 h

4

Hiihtoretki 2 h







5

Talvinen pyöräretki 3 h







6

Liukulumikenkäretki 3 h







7

Lumikenkäretki 2 h







8

Kelkkasafari porotilalle 3 h



9

Kelkkasafari huskytilalle 5 h










10 Pilkkisafari 4 h



















11 Kelkkasafari luonnon helmassa 5-6 h
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12 Porosafari 2 h















13 Huskysafari 10 km















14 Huskysafari 20 km





15 Iltasafari poroilla 2 h



16 Revontuliretki lumikengillä 2 h



17 Revontulirekiretki 3 h



18 Retki revontulten maailmaan 3 h



19 Revontulisafari 3 h



20 Revontuliretki autolla 3 h























