TALVEN OHJELMAT 2020-2021
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!
VOIMASSA: 18.12.2020-4.4.2021

VUOKRAUSPALVELUT - Vaivattomaan ulkoiluun
Lapland Safaris vuokrauspalvelut tarjoavat laajan valikoiman ulkoiluvarusteita ympäri
vuoden. Kattava valikoima sisältää muun muassa pyöriä, suksia, lumikenkiä ja
retkeilyvälineitä, 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 Welfare-ohjelmaa 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. ILTAHAPPI LUMIKENGILLÄ
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

1h
29€ aikuinen, 19€ lapsi
luonto, lumikengät, iltalenkki

Opastettu umpihankilenkki talviseen metsään
Matkustuspäivä takana ja tulevat lomapäivät täynnä
tunturielämää edessä? Tämä iltalenkki saa veren
kiertämään ja mielen rentoutumaan. Oppaan
keskittyessä reittiin voit sinä nauttia illan hämärästä ja
metsän rauhasta. Oman kunnon mukaan voi valita
oppaan tekemän jäljen tai mennä omaa tahtia
umpihangessa.
Hintaan sisältyy: lumikengät, otsalamppu, opastus

Talvi 18.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

29 € Aikuinen
19 € Lapsi 12-14v
ke, pe, la
17:30-18:30
1h
Ei sisälly
Sisältää
Ei sisälly
Yli 140 cm
Helppo

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät
- Tarkista oman hotellisi saunavuorot hotellin vastaanotosta – paras tapa viimeistellä lenkki on saunan lauteilla
- Oppaalta voi kysyä parhaat vinkit tulevien päivien ohjelmista ja alueen talvireiteistä

2. HUSKYAJELU JA VIERAILU HUSKYTILALLA
Kesto:
Hinta:

Avainsanat:

1h
65€ aikuinen, lapsi 42€
Lisämaksusta edestakainen kuljetus LS toimistolta. 15€/hlö
Perhe, luonto, huskyt, vetokoira, huskysafari

Tutustu vetokoiriin ja 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
lämpimän mehun ääreen kertaamaan koettua ja
kuulemaan lisää arktisista eläimistä.

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

65 € Aikuinen
42 € Lapsi 4–14 v.
ma, ke, la
10:30-11:30
1h, ajo 4km
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo

Hintaan sisältyy: opastus ja vierailu koiratarhalla, rekiajelu 4km, 2 hlöä tai perhe/reki, lämmin juoma
Hyvä tietää:
- Tapaaminen huskytarhan parkkipaikalla, tarkemmat ajo- ja tapaamispaikka ohjeet saat maksamisen
yhteydessä. Tila sijaitsee noin 15 min ajomatkan päässä Luostolta Pyhän suuntaan.
- Lisämaksusta edestakainen kuljetus LS toimistolta 15€/hlö
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa
kuljettajaa. Lapset jakavat reen vanhempiensa kanssa.

3. POROAJELU JA VIERAILU POROTILALLA
Kesto:
Hinta:

Avainsanat:

1h
38€ aikuinen, 25€ lapsi
Lisämaksusta edestakainen kuljetus LS toimistolta. 15€/hlö
Perhe, luonto, porot, tilavierailu

Vierailu paikallisella porotilalla ja nauti perinteisestä rekiajelusta
Porot ovat olleet osa pohjoista elämäntapaa jo
vuosisatojen ajan. Tutustu porotilan elämään, joka
määrittyy vahvasti vuodenaikojen mukaan. Pääset
ruokkimaan poroja ja porotilan väki tutustuttaa sinut
porolla ajon alkeisiin.
Hintaan sisältyy: pääsy porotilalle, opastus, lyhyt ajo pororeessä
Hyvä tietää:
- Tapaaminen safaritalolla, tarkemmat ajo- ja tapaamispaikka ohjeet
saat maksamisen yhteydessä. Porotilalle autolla noin 15 min matka.
- Lisämaksusta edestakainen kuljetus LS toimistolta. 15€/hlö
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

38 € Aikuinen
25 € Lapsi 4–14 v.
ti, to
13:00-14:00
1h
Ei sisälly
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo

4. KELKKASAFARI LUONTOON
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

2h
70 € aikuinen, 46€ lapsi
Perhe, luonto, moottorikelkkailu

Tutustu moottorikelkkailuun ja nauti pohjoisen tavasta liikkua lumisissa metsissä
Tule kokemaan talvinen kelkkapäivä kanssamme. Nauti
leppoisasta
ajelusta
vaihtelevassa
maastossa,
metsäreiteillä ja järvien jäällä. Hengähdä hetki kuuman
mehun ääressä ja anna ympäröivän luonnon kuiskailla
hiljaisuuttaan.
Hintaan sisältyy: opastus, 2 hlöä/kelkka, polttoaine, liikennevakuutus
(max. omavastuu €980), lämmin juoma

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

70 € Aikuinen
46 € Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe, su
15:00 – 17:00
2h
Ei sisälly
Kelkkakypärä
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää 150 euroon maksamalla 15 € / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva
ajokortti.
- Lapsen hinta oikeuttaa paikkaan opaskelkan vetämässä reessä. Maksaessaan aikuisen hinnan (pituusraja
140cm) lapsi voi istua matkustajana kelkan kyydissä.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

5. TALVIPYÖRÄILYRETKI
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

3h
45€ aikuinen, 29€ lapsi
Talvipyöräily, pyöräily

Tutustu alueen talvireitteihin ketterän fatbiken avulla
Pyöräilyä harrastetaan pohjoisen metsissä ja tuntureilla
vuoden ympäri. Tällä tunnin mittaisella inforetkellä
pääset tutuksi niin lajiin kuin alueen parhaisiin polkuihin
ja saat kaikki irti loppupäivän pyöräilyltäsi. Sisältää 3h
pyörävuokran, yhden tunnin opastuksen ja vinkin
parhaisiin munkkikahveihin.
Hintaan sisältyy: opastus, pyörä, pyöräilykypärä, pyörävuokra 3h

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

45 € Aikuinen
29 € Lapsi 12–14 v
ma, pe
10:00 – 13:00
1h opastus, vuokra 3h
Ei sisälly
Pyörä, kypärä
Ei sisälly
Yli 140 cm
Helppo

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Omat eväät ja juomapullo mukaan. Eväitä saa ostettua myös hotellin vastaanotosta
- Pyöriä myös vuokralle
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

6. TUNTURIN VALLOITUS LIUKULUMIKENGILLÄ
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

vuokra-aika 3 h
45 € aikuinen, 29€ lapsi
Liukulumikengät, metsähiihto, umpihanki, tunturit, metsäretki

Omatoiminen tunturin valloitus parhailla vinkeillä
Anna tunturituulen tuoda punan poskillesi ja hymyn
huulillesi! Helppokäyttöiset liukulumikengät yhdistävät
lumikenkien ja metsäsuksien parhaat ominaisuudet.
Vuokraamalla tämän paketin, saat välineiden lisäksi
paikannusvälineen eksymisen estämiseksi ja ohjeet
lähitunturien valloitukseen. Näillä eväillä pääset
valloittamaan tunturit, joissa ihmisiä liikkuu harvemmassa
ja porot tiuhemmassa.
Hintaan sisältyy: liukulumikengät 3h, sauvat, Mapitare paikallisväline,
alueen kartta ja asiantunteva suunnitteluapu

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus

Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät
- Sopii peruskuntoisille ja yli 140-cm
- Omat eväät ja juomapullo mukaan. Eväitä saa ostettua myös hotellin vastaanotosta

45 € Aikuinen
29 € Lapsi 12–14 v
päivittäin
Safaritalon
aukioloaikoina
3h
Ei sisälly
Liukulumikengät,
sauvat
Ei sisälly
Yli 140 cm
Helppo

7. KOTAILLALLINEN
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

2,5 h-3h
75€ aikuinen, 49€ lapsi
Paikalliset herkut, illallinen, kota, lappilaiset herkut

Nauti pohjoisen puhtaista mauista nuotion äärellä
75 € Aikuinen
49 € Lapsi 4–14 v.
ke
19:00-22:00
2,5h-3 h
Sisältää
Ei sisällä
Ei sisällä
Kaikenikäisille
Helppo

Talvi 1.12.-4.4.

Ulkona olemme lähempänä revontulia ja vauhdilla liikkuvia
pilviä ja tarinatkin muuttuvat herkemmiksi. 3 ruokalajin
paikallismenu tarjoilee alueen tunnetuimmat herkut
keittiömestarin soveltamana!

Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

Esimerkkimenu:
* Metsäsienikeitto
* Loimulohi
* Lätyt ja hillo
* Kahvi / tee / marjamehu / vesi
Hintaan sisältyy: kolmen ruokalajin illallinen

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät. Huomaathan, että savun tuoksu voi tarttua
vaatteisiin
- Sisältää ennalta valitun menun, ilmoitathan siis erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä

8. OPI ERÄILIJÄKSI – REKIRETKI NUOTIOLLE
Kesto:
Hinta:
Avainsanat:

2h
49€ aikuinen, 32€ lapsi
Perhe, luonto, rekikyyti, retkeily, erätaidot

Talvinen rekiretki tutustuttaa niin lapset kuin aikuiset retkeilyn saloihin
Moottorikelkan vetämässä reessä mennään syvemmälle
metsään, missä leiripaikka jo odottaa. Oppaan johdolla voit
opetella nuotion sytyttämistä, erätaitoja sekä tutustua
retkeilijän reppuun. Pääset kokeilemaan pilkkionnea ja
kokeneen oppaan vinkeillä opit, kuinka mahdollinen saalis
valmistetaan avotulella. Et jää tyhjin vatsoin, vaikka saalista
ei tulisikaan, sillä nuotion ääressä paistetaan makkarat ja
nautitaan lämmintä juomaa.
Hintaan sisältyy: opastus, rekikyyti, lämmin juoma ja makkarat

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

49 € Aikuinen
32 € Lapsi 4–14 v.
ma, to
12:00 – 14:00
2h
Eväät
Kelkkakypärä
Rekikyyti
Kaikenikäisille
Helppo

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät. Huomaathan, että savun tuoksu voi tarttua
vaatteisiin
- Sisältää ennalta valitut eväät, ilmoitathan siis erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä

9. LUONTOBINGO JA LÄTTYKESTIT
Kesto:
Hinta alkaen:
Avainsanat:

1,5h
28 aikuinen, 18€ lapsi
Perhe, luonto, pelit, nuotioeväät, lätyt

Helppo ja viihdyttävä tapa hoitaa välipalat – lättykestit nuotiolla!
Tervetuloa lähilaavulle nauttimaan lätyistä, tarinoista ja
haasta perheesi leikkimielisessä luontobingossa!
Synttärit loman aikana? Kysy myös yksityistä
lättykestitystä omalle porukallesi!
Hintaan sisältyy: opastus, nuotiolla paistetut lätyt, bingo

Talvi 1.12.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruokailu
Varusteet
Kuljetus
Sopivuus
Vaativuustaso

Hyvä tietää:
- Valitse päällesi säähän sopiva ulkoiluvaatetus ja talvikengät.
Huomaathan, että savun tuoksu voi tarttua vaatteisiin
- Sisältää ennalta valitut eväät, ilmoitathan siis erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä.

28 € Aikuinen
18 € Lapsi 4–14 v.
Ti, to 14:30 – 16:00
Su 13:00-14:30
1,5h
lätyt, kahvit
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo

YLEISTÄ
VOIMASSAOLO:

Ohjelmien toteutus Luosto 18.12.2020 – 4.4.2021 ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita.
Takuulähdöt. Vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris Luosto (Oy Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 Luosto
Tel: +358 (0)16 624 336 • E-mail: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Puhelimitse päivittäin 17:00 saakka (+358 (0)16 624 336)
Hotellisi vastaanotosta • Lapland Safariksen toimistolta • Mobiilisti: safaris.fi/luosto

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.
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. Oy Snow
Games Ltd pidättää turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim.
haastavien sää- tai reittiolosuhteiden vuoksi).

HINTA SISÄLTÄÄ:

Moottorikelkkasafarien hintaan sisältyy kelkkakypärä, opaspalvelut, 2 henkilöä/kelkka,
polttoaineet, liikennevakuutus (omavastuu max. 980€), ylläpito ja alv. Moottorikelkan kuljettajan on
oltava vähintään 18 -vuotias ja omistettava ajokortti.
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:
Vahvistetaan varauksen yhteydessä.

YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarien järjestäjänä Oy Snow Games Ltd pidättää
oikeuden muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta.
Oy Snow Games Ltd 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 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 päälle), Oy
Snow Games Ltd ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.
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