Feel the spirit of Lapland!
LEVI 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
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

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
RETKI HUSKYTILALLE LESF001

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
49 €
Hidasta, paikallinen
Huskyt, perheet

Valjakkokoirien kesälomalla otetaan rennosti
Huskytilalla vietetään hyvin ansaittua kesälomaa!
Pääsemme tekemään tarkempaa tuttavuutta hurmaavien
rekikoirien kanssa ja kuulemme samalla mielenkiintoisia
tarinoita niiden elämästä. Retkieväs nuotiolla kruunaa
mukavan vierailun.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, huskytilavierailu, makkaranpaisto
Hyvä tietää: Pukeuduthan säänmukaisesti!

Ei saatavilla
49 € aikuinen / 24,50 € lapsi
4-14 v.
49 € aikuinen / 24,50 € lapsi
4-14 v.
ke
10:00-12:00

Kokonaiskesto

2 tuntia
Kuljetukset 30 min/suunta

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, paikallinen

_____________________________________________________________________________________

FATBIKE-MAISEMARETKI LESF002
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
59 €
Aktiivinen
Fatbike, pyöräily, luonto, luontoreitit

Pyöräretki Levin upeissa maisemissa
Hyppää pyörän selkään nauttimaan huikeista
tunturimaisemista. Helppo retki sopii peruskuntoisille ja se
toteutetaan leveärenkaisilla läskipyörillä, joilla on
miellyttävä ajaa. Oppaan johdolla etenemme pitkin
metsäteitä ja -polkuja ja kuulemme samalla tarinoita
Lapin luonnosta ja paikallisten elämästä. Retken aikana
mehutarjoilu.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: fatbikevuokra, opastus, kypärä, juotavaa

Kokonaiskesto

2 tuntia

Ruoka

Ei sisälly

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Yli 150 cm

Vaikeustaso

Helppo/keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

Tiedustele saatavuutta
59 € aikuinen / 29,50 € lapsi
10-14 v.
59 € aikuinen / 29,50 € lapsi
10-14 v.
to, pe
10:00-12:00

Hyvä tietää: Soveltuu peruskuntoisille.
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Feel the spirit of Lapland!
KESKIYÖN AURINGON RETKI KESÄMÖKILLE

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

LESF003

4-5 tuntia
139 €
Hidasta, paikallinen
Mökki, järvi, kalastus, sauna, uinti, keskiyön aurinko, yötön yö

Mökki, sauna ja järvimaisema – täydelliset puitteet onnistuneelle illalle!
Tänä iltana pääsemme nauttimaan aidosta
mökkitunnelmasta. Järven rantaan saavuttuamme
vaihdamme venekyytiin, joka vie meidät järven yli
perinteiselle suomalaiselle kesämökille. Mökillä
lämmitämme saunan, kannamme saunavedet ja
nautimme iltapalaa kuunnellen samalla oppaan tarinoita.
Pääsemme kokeilemaan myös kalaonneamme ja tietenkin
nauttimaan puusaunan löylyistä! Saunan ohessa on
mahdollisuus pulahtaa järveen. Illan päätteeksi nostamme
maljat keskiyön auringolle.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.7.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
139 € aikuinen / 69,50 € lapsi
4-14 v.
Ei saatavilla
ke, pe
19:30-00:30

Kokonaiskesto

4-5 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, retkieväs, sauna, pyyhe

Varusteet

Ei sisälly

Hyvä tietää: Keskiyön aurinko on nähtävissä 28.5.-16.7.

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, paikallinen

Kuljetukset 45 min/suunta

_____________________________________________________________________________________

PÄIVÄRETKI KESÄMÖKILLE LESF004
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4-5 tuntia
115 €
Hidasta, paikallinen
Mökki, järvi, kalastus, marjastus

Tie lappilaisen sydämeen käy luonnon kautta
Koe pala lappilaista elämäntapaa aitiopaikalta.
Autokuljetuksen jälkeen jatkamme järvenrannasta
veneellä 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 veneilemme takaisin järven yli ja palaamme
Leville.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, lounas
Hyvä tietää: Uimapuku ja pyyhe mukaan.

Ruoka

Sisältää lounaan

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, paikallinen

Ei saatavilla
115 € aikuinen / 57,50 € lapsi
4-14 v.
Ei saatavilla
ti, to
10:00-15:00

Kokonaiskesto

4-5 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta
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Feel the spirit of Lapland!
RETKI PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTOON LESF005

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4 tuntia
89 €
Hidasta, paikallinen
Patikointi, kansallispuisto, puhdas ilma, luontopolut, luontokeskus

Hengitä puhdasta tunturi-ilmaa kansallispuiston maisemissa
Euroopan puhtain ilma on mitattu Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa, jonne on reilun puolen tunnin ajomatka
Leviltä. Aloittelijallekin sopivalla patikointiretkellä pääset
kokemaan Lapin upeat tunturimaisemat. Retken aikana on
mahdollisuus vierailla Pallastunturin luontokeskuksessa,
josta löytyy kiinnostavaa tietoa alueen kasvistosta ja
eläimistä. Makkaranpaisto nuotion loimussa kruunaa
mukavan retkipäivän.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.11.
Saatavuus

Kysy saatavuutta
89 € aikuinen / 44,50 € lapsi
10-14 v.
89 € aikuinen / 44,50 € lapsi
10-14 v.
to, ke
09:00-13:00

Kokonaiskesto

4 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, patikointiretki, vierailu
luontokeskuksessa, välipala

Ruoka

Sisältää välipalan

Hyvä tietää: Pukeuduthan säänmukaisesti!

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Yli 10-vuotiaille

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, paikallinen

_________________________________________________________________________________

TUNTURIN HUIPUTUS LESF006
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4-5 tuntia
119 €
Paikallinen, aktiivinen
Patikointi, puhdas ilma, luontopolut, tunturin huippu

Reippaile nauttimaan maisemista tunturin huipulla
Levi sijaitsee Tunturi-Lapissa, nimensä mukaisesti
tunturien ympäröimänä. Lapin tuntureilla yhdistyvät
maailman puhtain ilma, koskematon luonto ja
henkeäsalpaavat maisemat. Tällä retkellä pääset
tutustumaan ainutlaatuisiin, paikallisten suosimiin
patikointireitteihin. Valitsemme sopivan tunturin ja
suuntaamme kohti huippua ihailemaan maisemia. Päivän
aikana nautimme retkilounaan.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-31.10.
Saatavuus

119 € aikuinen / 59,50 € lapsi
10-14 v.
119 € aikuinen / 59,50 € lapsi
10-14 v.
pe
09:30-14:30

Kokonaiskesto

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, patikointi, lounas
Hyvä tietää: Soveltuu peruskuntoisille. Pukeuduthan säänmukaisesti!

Kysy saatavuutta

5 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta

Ruoka

Sisältää lounaan

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Yli 10-vuotiaille

Vaikeustaso

Keskivaikea

Tyyli

Paikallinen, aktiivinen

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
KESKIYÖN AURINGON VAELLUS LESF007

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3 tuntia
69 €
Aktiivinen
Keskiyön aurinko, vaellus, tunturit, puhdas ilma, luontopolut, yötön yö

Yöttömän yön maisemaretki
Rentouttava patikointiretki Levin yöttömässä yössä. Vaellus
sopii peruskuntoisille ja antaa mahdollisuuden kokea
yöttömän yön – ilmiön, joka on nähtävissä vain napapiirin
yläpuolella. Hyvällä tuurilla saatamme nähdä esimerkiksi
porotokan tai kuukkelin! Ohjelman aikana nautiskelemme
retkievään ja nostamme maljan keskiyön auringolle.
Hintaan sisältyy: opastus, patikointi, retkieväs
Hyvä tietää: Pukeuduthan säänmukaisesti!

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.9.
Saatavuus

Ei saatavilla
69 € aikuinen / 34,50 € lapsi
10-14 v.
Ei saatavilla
ma, to
21:30-00:30

Kokonaiskesto

3 tuntia

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Yli 10-vuotiaille

Vaikeustaso

Keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

_____________________________________________________________________________________

REVONTULIRETKI PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTOON
LESF008

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4 tuntia
89 €
Hidasta, paikallinen
Revontulet, revontulien metsästys, kansallispuisto

Revontuliretki kansallispuiston maisemissa
Euroopan puhtain ilma on mitattu Pallas-Yllästunturin
kansallispuistossa, jonne on reilun puolen tunnin ajomatka
Leviltä. 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.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.11.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: kuljetukset, opastus, retkieväs

Ruoka

Sisältää retkievään

Hyvä tietää: Emme voi taata revontulien näkemistä. Pukeuduthan
säänmukaisesti!

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Kaikenikäiset

Vaikeustaso

Helppo

Tyyli

Hidasta, paikallinen

Ei saatavilla
Ei saatavilla
89 € aikuinen / 44,50 € lapsi
4-14 v.
ma, to
20:30-00:30

Kokonaiskesto

4 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
SUP-LAUTAILU PALLASJÄRVEN PUNAISELLE HIEKALLE LESF010
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4-5 tuntia
89 €
Aktiivinen
Pallasjärvi, sup-lautailu, kansallispuisto

Pallasjärvi on kuuluisa upeista maisemistaan ja erikoisesta punaisesta hiekkarannastaan!
Kunhan meillä on hallussa SUP-lautailun perusteet,
lähdemme melomaan järvelle samalle ihaillen jylhiä
Pallastuntureita. Kun saavumme Pallasjärven punaiselle
hiekalle, pidämme lyhyen tauon ja nautimme eväistä
nuotion äärellä. Ranta on ollut paikallisten suosiossa
pitkään ja nyt voit saavuttaa sen helposti myös suppaillen.
Tauon jälkeen melomme takaisin lähtöpisteeseen ja autolla
takaisin Leville.

Kevät
1.5.-31.5.
Kesä
1.6.-31.8.
Syksy
1.9.-30.11.
Saatavuus

Ei saatavilla
89 € aikuinen / 44,50 € lapsi
4-14 v.
Ei saatavilla
to
11:00-15:00

Kokonaiskesto

4-5 tuntia
Kuljetukset 45 min/suunta

Hintaan sisältyy: SUP-lauta, pelastusliivi, neopreenikengät, opastus,
retkieväs, kuljetukset Leviltä Pallasjärvelle ja takaisin
Hyvä tietää: Kaikkien osallistujien täytyy hallita uimataidon perusteet.
Otathan mukaan ylimääräisen vaatesetin varmuuden varalta, meiltä saat
kuivapussin.

Ruoka

Sisältää retkievään

Varusteet

Ei sisälly

Sopivuus

Yli 150 cm, vaatimuksena
uimataidon perusteet

Vaikeustaso

Keskivaikea

Tyyli

Aktiivinen

_____________________________________________________________________________________

Feel the spirit of Lapland!
VOIMASSA:
Ohjelmat toteutetaan Levillä 1.6.2020 – 30.11.2020, ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita. Takuulähdöt.
Minimiosallistujamäärä 2 aikuista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris West Oy/Levi
Safari Club, Leviraitti 26
99130 SIRKKA
Puh. +358 (0) 16 654 222
@: levi@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com
Netissä: safaris.fi/levi
Puhelimitse ma-pe 10:00-16:00 PM (+358 (0) 16 654 222)
Hotellisi vastaanotossa
Lapland Safaris toimistolla
LAPSET:
Lapsihinta on voimassa 4–14 -vuotiaille, ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita.
TAPAAMISPAIKKA SAFAREILLE:
Vahvistetaan varauksen yhteydessä.
HYVÄ TIETÄÄ:
Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot varauksen yhteydessä. Sää saattaa vaihdella nopeastikin, joten
suosittelemme sopivaa vaatetusta sadetta tai tuulta varten. Patikointiretkille suosittelemme tukevapohjaisia
kenkiä.
Pyörä- ja patikkaretket voivat olla fyysisesti vaativia ja niitä ei suositella alle 10-vuotiaille. Pyöräretkillä ja SUPlautaillessa osallistujien täytyy olla 150 cm pitkiä voidakseen osallistua retkelle. Perheen pienimmille (alle 20kg)
vuokrattavissa kantorinkkoja patikkaretkille.
LUONNONILMIÖT:
Keskiyön aurinko nähtävissä Levillä 28.5 – 16.7, mutta yöt ovat pitkiä ja valoisia myös elokuussa. Revontulikausi
alkaa syyskuussa iltojen pimentyessä, emme voi taata revontulia retkillämme.
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.

Feel the spirit of Lapland!
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Keskiyön auringon
mökkiretki 5 h
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Päiväretki kesämökille 5
h
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Retki Pallas-Yllästunturin
kansallispuistoon 4 h
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Tunturin huiputus 5h
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l
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l

l

l
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Keskiyön auringon
vaellus 3 h
MA, TO
Revontuliretki PallasYllästunturin
kansallispuistoon 4 h
MA, TO
SUP-Lautailu
Pallasjärven Punaiselle
Hiekalle 4-5h
TO

TOUKO
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