Feel the spirit of Lapland!

SAARISELKÄ KESÄ & SYKSY 2021
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
vaihtoehtoja nauttia pohjoisen monimuotoisesta luonnosta. Avaa aistisi ja anna Lapin
luonnon hurmata.
AJANKOHDAT:
Kesä 21.6.-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

Feel the spirit of Lapland!

1. KESÄPÄIVÄN PYÖRÄRETKI SASF006
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2 h + 22 h
77 €
Aktiivinen
Fatbike, pyöräily, luonto, reitit, luonnonpuisto

Opastetulla pyöräretkellä vinkkejä Saariselän parhaimpiin
pyöräilymaastoihin.
Fatbike-pyörät on varustettu paksuilla renkailla, joiden ansiosta
ajaminen epätasaisessakin maastossa on helppoa ja sujuvaa. Jonkin
aikaa ajettuamme saamme oppaalta hyviä vinkkejä, kuinka jatkaa
retkeä omatoimisesti. Saariselän monipuoliset reitit odottavat
löytäjäänsä!

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-31.10.
Saatavuus

€ 77 aikuinen
€ 38 lapsi 4-14 v.
€ 77 aikuinen
€ 38 lapsi 4-14 v.
ma, pe
14:00 – 16:00

Kokonaiskesto

Opastettuna 2h
Omatoiminen 22 h

Ruoka

Ei sisälly

Hintaan sisältyy: pyörä ja kypärä, opastus, sadeviitta tarvittaessa,
22h pyörä- ja kypärävuokra

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Yli 150 cm

Hyvä tietää: pyörällä ajotaito vaaditaan

Vaativuustaso

Helppo/keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

2. SÄHKÖPYÖRÄRETKI PROSPEKTORIN KAIVOKSELLE SASF008
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
93 €
Aktiivinen, paikallinen
pyöräily, fatbike, e-fatbike, historia,
kulttuuri, Saariselkä

Kultamaiden historiaa ja maisemapyöräilyä
sähköavusteisella fatbikella.

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-31.10.

€ 93 aikuinen
€ 46 lapsi 4-14 v.
€ 93 aikuinen
€ 46 lapsi 4-14 v.

Saatavuus

ke
13:00 – 16:00

Kokonaiskesto

3h

Aluksi tutustumme sähköpyörän saloihin. Tukevien
renkaidensa ansiosta sähköavusteisella fatbikella ajaminen
on helppoa ja ylämäetkin selvitään sujuvasti. Reittimme
kulkee Prospektorin kaivokselle, jossa on vielä nähtävissä
entisajan kaivostoiminnan jälkiä ja rekvisiittaa.

Ruoka

ei sisälly

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Yli 150 cm

Vaativuustaso

Keskivaikea

Hintaan sisältyy: opastus, e-fatbike ja kypärä, sadeviitta tarvittaessa

Tyyli

Aktiivinen

Hyvä tietää: pyörällä ajotaito vaaditaan
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3. SUP-LAUTAILUA ENSIKERTALAISILLE METSÄLAMMELLA SASF017
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1,5 h
68 €
Hidasta
Melonta, SUP, järvi, hauskaa

Iiskonlompolon metsälampi on kaunis yksityinen alue
Saariselän kylän keskustan tuntumassa.
Pieni idyllinen metsälampi odottaa vain pienen automatkan
päässä. Perillä saat ohjeistuksen ja vinkit SUP-lautailuun eli
suppailuun ja sen jälkeen oletkin valmis jatkamaan
omatoimisesti lammelle. Voit meloa ja tutustua lampeen
omaan tahtiisi, ja mikäli kaipaat lisää haastetta, voit kokeilla
erilaisia tasapainoharjoituksia laudan päällä. Rannalla on
tarjolla virvokkeita nuotion äärellä.
Virvokkeiden nauttimisen jälkeen on aika suunnata takaisin
kylälle, mutta koska suppailu on niin hauskaa, voit halutessasi
pienestä lisämaksusta jatkaa lautailua vielä tunnin verran.

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

€ 68 aikuinen
€ 34 lapsi 4 – 14 v.
€ 68 aikuinen
€ 34 lapsi 4 – 14 v.
ti
14:00-15:30

Kokonaiskesto

1,5 h

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Yli 12-vuotiaille

Vaativuustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta

Hintaan sisältyy: SUP-lauta, pelastusliivit, neopreenitossut, opastus, juoma, kuljetukset lammelle ja takaisin.
Hyvä tietää: Kaikkien osallistujien tulee olla uimataitoisia. Ota mukaasi ylimääräinen vaatekerta siltä varalta, että kastut.
Ylimääräinen SUP-lautailutunti 10€.

4. VIERAILU HUSKYKENNELILLÄ SASF018
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
67 €
Hidasta
husky, koiratilavierailu

Vieraile huskykennelillä ja opi lisää näistä arktisista eläimistä.
Koiratilalla uudet, innokkaat ystävämme tervehtivät meitä
haukunnallaan. Pääsemme tekemään tarkempaa tuttavuutta
hurmaavien rekikoirien kanssa ja kuulemme samalla
mielenkiintoisia tarinoita niiden elämästä ja kennelin arjesta.
Kuuma juoma tarjoillaan kodassa ennen paluuta takaisin
Saariselälle.

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, koiratilavierailu, lämmin juoma
Hyvä tietää: Varauduthan vierailuun kunnollisilla kengillä.
Mahdollisuus mennä kennelille myös omalla autolla.

Kesä
21.6.-31.8.

€ 67 aikuinen
€ 51 lapsi 4-14 v.

Syksy
1.9.-30.11.

€ 67 aikuinen
€ 51 lapsi 4-14 v.

Saatavuus

ma, ke, pe
10:30 - 12:30

Kokonaiskesto

2 tuntia
Kuljetus 25 min / suunta

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Kaikenikäisille

Vaativuustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta
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5. RETKELLÄ HUSKIEN KANSSA SASF003
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
73 €
Hidasta
husky, valjakkokoira, koiratilavierailu

Tutustu rekikoirien arkeen farmivierailulla ja metsäretkellä.
Koiratilalla innokkaat retkikumppanimme odottavat jo
malttamattomina matkaanlähtöä. Meille esitellään retkelle
lähtevien koirien nimet ja saamme ohjeistuksen niiden kanssa
liikkumiseen. Reitti on helppokulkuinen ja kulkee
lähimaastossa. Retken jälkeen palaamme koiratilalle
palkitsemaan reippaat retkikumppanimme pikkupurtavalla,
jonka jälkeen on aikaa rentoutua nuotion äärellä.

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.11.
Saatavuus

€ 73 aikuinen
€ 55 lapsi 4- 14 v.
€ 73 aikuinen
€ 55 lapsi 4- 14 v.
ti, to
10:30 – 12:30

Kokonaiskesto

2 tuntia
Kuljetus 25 min/ suunta

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Kaikenikäisille

Vaativuustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, koiratilavierailu, patikointi koirien kanssa, sadeviitta tarvittaessa.
Hyvä tietää: Lapset taluttavat koiria aikuisten kanssa. Varauduthan vierailuun kunnollisilla kengillä.
Mahdollisuus mennä kennelille myös omalla autolla.

6. RETKI KULTAMAILLE SASF005
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3,5 h
81 €
Hidasta
kulttuuri, kullanhuuhdonta, korukivet

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-31.10.
Saatavuus

12:00 – 15:30

Kultahistorian havinaa ja kullanhuuhdonnan alkeita.
Oletko valmis sukeltamaan kullanhuuhdonnan historiaan ja
kokeilemaan taitoja käytännössä? Kullanhuuhdonta Lapissa on
täynnä myyttejä ja tarinoita. Vielä nykypäivänäkin ihmiset
metsästävät kultaa Lemmenjoen ja Ivalojoen varsilla.
Aluksi meitä opastetaan kullan etsimisessä, jonka jälkeen
pääsemme itse tarttumaan lapion varteen. Aikamme
ahkeroituamme tutustumme vaskaukseen ja luonnollisesti
löytäjä saa pitää mahdolliset aarteet. Kultaretken kruunaa
lättykahvit retkinuotiolla.

€ 81 aikuinen
€ 40 lapsi 4-14 v.
€ 81 aikuinen
€ 40 lapsi 4-14 v.
ma, ti, ke, pe, la

Kokonaiskesto

3,5 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaativuustaso

Keskivaikea

Tyyli

Hidasta

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, retkieväs, välineet kaivamiseen, sadeviitta tarvittaessa
Hyvä tietää: Ei kultatakuuta. Löydetyn kullan saa pitää.
Mahdollisuus ostaa jalokiviä ja kultaa.
Mahdollisuus mennä kullanhuudontapaikalle myös omalla autolla.
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7. POROTILAVIERAILU SASF002
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1,5 h
69 €
Hidasta
porotilavierailu, poro, paikallinen

Tutustu poron vuoteen ja pohjoisen elämäntapaan.
Porotilavierailulla pääsemme tutustumaan paikalliselämään ja
kuulemme mielenkiintoisia tarinoita poron vuodenkierrosta.
Poronhoito on pohjoisessa edelleen tärkeä elinkeino. Mekin pääsemme
kokeilemaan yhtä poromiehen tärkeintä taitoa – lassonheittoa!
Vierailun päätteeksi tulistelemme kodassa nuotion lämmössä.

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.11.
Saatavuus

€ 69 aikuinen
€ 35 lapsi 4 - 14 v.
€ 69 aikuinen
€ 35 lapsi 4-14 v.
la
14:00 – 15:30

Kokonaiskesto

1,5 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaativuustaso

Erittäin helppo

Tyyli

Hidasta

Hinta sisältää: tarvittavat kuljetukset, opastus, porotilavierailu, retkieväs, sadeviitta tarvittaessa

8. KULTTUURIPÄIVÄ TANKAVAARASSA
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
128 €
Hidasta
kulttuuri, kultahistoria, kullanhuuhdonta

Tänään matkaamme kultahistorian jäljille aitoon kultakylään
Tankavaaraan! Kulttuuripäivään kuuluu ohjattu kullanhuuhdonta ja
lounas kultakylässä sekä opastettu kierros kultamuseossa.
Kullanhuuhdonta-altaalla opas näyttää teille kädestä pitäen
kullanhuuhdonnan tekniikan. Mikäli seuraatte oppaan ohjeita
huolellisesti ja vaskaatte rauhassa, voitte löytää pieniä kultahippuja!
Kultamuseon opastetulla kierroksella kuulemme niin tarinoita Lapin
värikkäistä kultahistorian vaiheista kuin kullan kimalluksesta
ulkomaillakin. Kullantäyteisen ohjelman jälkeen palaamme
tunnelmalliseen Wanhaan Waskoolimieheen maittavalle kolmen
ruokalajin lounaalle.

Kesä
21.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

12:30 – 16:30
Kokonaiskesto

4 tuntia

Ruoka

Sisältää lounaan

Varusteet

Sisältyy

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaativuustaso

Erittäin helppo

Tyyli

Hidasta

Hinta sisältää: Tarvittavat kuljetukset, opastus, lounas, sisäänpääsy kultamuseoon, ohjattu kullanhuuhdonta
Hyvä tietää: Ei kultatakuuta. Löydetyn kullan saa pitää.

€ 128 aikuinen
€ 64 lapsi 4 - 14 v.
€ 128 aikuinen
€ 64 lapsi 4-14 v.
to
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YLEISTÄ
VOIMASSA:
Ohjelmat toteutetaan Saariselällä 21.6.2021 – 30.11.2021 ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita. Takuulähdöt.
Minimiosallistujamäärä 2 aikuista, jos ei toisin mainita. Alv. sisältyy hintoihin.
TIEDUSTELUT JA VARAUKSET:
Lapland Safaris North Oy
Saariseläntie 13
99830 SAARISELKÄ
FINLAND
Puh: +358 (0) 16 33 11 280
E-mail: saariselka@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com
Netissä: safaris.fi/saariselka
Puhelimitse 016 33 11280 ma -la 09:00-15:00 ja su 9:00 – 13:00.
Lapland Safaris toimistolla
Hotellisi vastaanotossa
LAPSET:
Lapsihinta on voimassa 4-14-vuotiaille.
TAPAAMISPAIKKA:
Vahvistetaan varauksen yhteydessä.
HYVÄ TIETÄÄ:
Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot varauksen yhteydessä. Patikointiretkille suosittelemme tukevapohjaisia
kenkiä. Varaudu muuttuviin sääolosuhteisiin, tuuleen ja sateeseen.
Pyörä - ja patikkaretket voivat olla fyysisesti vaativia ja niitä ei suositella alle 12-vuotiaille. Pyörä-retkien pituusraja
150 cm.
Perheen pienimmille (alle 20kg) vuokrattavissa kantorinkkoja.
MÖNKIJÄT:
Mönkijäsafarit sisältävät tarvittavat varusteet, opastuksen, mönkijä/henkilö, polttoaineen, liikennevakuutuksen
(omavastuu max. 980 €), huollon ja ALV:n. Mönkijän kuljettajalta vaaditaan ajokortti ja vähintään 18 v. ikä.
LUONNOILMIÖT:
Keskiyön aurinko nähtävillä Saariselällä 25.5 – 18.7.
YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. Vastuullisena safarin järjestäjänä
Lapland Safaris North Oy pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris North 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 North Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista.
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OHJELMATAULUKKO
1
2
3

Kesäpäivän pyöräretki 24h

MA

Vierailu huskykennelillä 2 h

5

Retkellä huskien kanssa 2h

6

Retki kultamaille 3,5h

7

Porotilavierailu 1,5h

8

Kulttuuripäivä Tankavaarassa 4h

KE

TO



Sähköpyöräretki prospektorin
kaivokselle 3h
Sup-lautailua ensikertaiselle
metsälammella 1,5 h
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