LUOSTO TALVEN OHJELMAT 2021-2022
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 ja uusi vuosi 1.12.2021-6.1.2022
Keskitalvi 7.1. – 3.4.

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. KELKKASAFARI LUONTOON 2H LUWF001
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
99 €
Hidasta
Luonto, moottorikelkka, perhe

Maisemat tutuiksi kelkkailemalla
Helppo ja nopea tapa päästä luontoon! Tällä safarilla
tutustut kelkkailun perusteisiin ja pääset kokeilemaan
taitojasi vaihtelevassa maastossa, läpi lumisten metsien ja
jäisiä soita pitkin. Ennen paluuta pysähdyt nauttimaan
ansaitun juomatauon.
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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on
oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

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

€ 99 Aikuinen
€ 74 Lapsi 4–14 v.
€ 99 Aikuinen
€ 50 Lapsi 4–14 v.
ma – su
16:30 – 18:30
2h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

2. LUOSTON ERIKOINEN LUWF002
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
134 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka

Kelkkasafari tunturin laella ja perinteiset kotakahvittelut
Nautitko kelkkailusta vaihtuvissa talvimaisemissa? Tämä
safari on kuin tehty sinulle! Suuntaa ihailemaan Luoston
komeita maisemia ja nauti vapauden tunteesta
puuttomalla tunturialueella. Pysähdy kodalle
tulistelemaan ennen paluuta safaritalolle.
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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on
oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

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

€ 134 Aikuinen
€ 134 Aikuinen

Kokonaiskesto

ma - la
10:00 – 13:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältää
Yli 15-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

3. KELKKASAFARI AMETISTIKAIVOKSELLE LUWF003
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
126 €
Hidasta
Luonto, moottorikelkka, ametistikaivos

Löydä oma onnenkivesi kelkkasafarilla ametistikaivokselle
Tämä maisemasafari vie sinut läpi lumisen metsän ja
vierailulle ametistikaivokselle. Kaivoksella lämmin juoma
kädessäsi kuulet tarinan 2000 miljoonaa vuotta sitten
muinaisen tunturin uumenissa syntyneestä kvartsin
violetista värimuunnoksesta eli ametistista. Kaivoksessa
pääset etsimään oman onnenkiven!
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus,
2 henkilöä / kelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980),
sisäänpääsy Ametistikaivokseen, opastettu kierros.

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

€ 126 Aikuinen
€ 95 Lapsi 4–14 v.
€ 126 Aikuinen
€ 63 Lapsi 4–14 v.
ti, pe
13:30 – 15:30
2h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

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

€ 162 Aikuinen
€ 121 Lapsi 4–14 v.
€ 162 Aikuinen
€ 81 Lapsi 4–14 v.
ti, to
9:30 – 13:00
3,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

4. KELKKASAFARI POROTILALLE LUWF004
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3,5 h
162 €
Hidasta
Luonto, moottorikelkka, poro, perhe

Tutustu kelkkaillen porotilan arkeen
Kelkkailu läpi lumisten metsien ja jäätyneiden järvien vie
sinut paikalliselle porotilalle. Perille päästyäsi on aika
istahtaa poron vetämään rekeen ja nauttia leppoisasta
kyydistä talvisen hiljaisuuden ympäröidessä sinut.
Rekiajelun jälkeen tilan väki kutsuu sinut kahvihetkelle
sisätiloihin kuulemaan tarinoita. Eväshetken jälkeen
matka jatkuu kelkkaillen kohti kylää.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus,
2 henkilöä / kelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu
€980), porotilavierailu, poroajelu, retkieväs, 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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

5. POROSAFARI LUWF005
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1 h 45 min
127 €
Hidasta
Luonto, poro, perhe

Perinteinen rekiajelu ja vierailu paikallisella porotilalla
Pororeellä liikkuminen on ollut pohjoisessa kautta aikojen
perinteinen matkustustapa ja tällä retkellä pääset itse
kokemaan ikimuistoisen rekikyydin. Vierailun aikana
tutustut paikallisen porotilan elämään ja nokipannukahvit
nuotiolla kruunaa päivän.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, porotilavierailu, poroajelu,
retkieväs, juoma, tarvittavat kuljetukset.

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

€ 127 Aikuinen
€ 95 Lapsi 4–14 v.
€ 127 Aikuinen
€ 64 Lapsi 4–14 v.
ke, la
11:00 – 12:45
1 h 45 min

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

6. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
172 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, husky, perhe, koiravaljakko, rekikoira

Vietä vauhdikas päivä kelkkaillen ja valjakkokoiriin tutustuen
Kelkkaretki läpi lumisten metsien ja jäisten järvien vie
sinut paikalliselle huskytilalle, missä sinut toivotetaan
iloisesti haukkuen tervetulleeksi. Pääset tutustumaan
koiratilan arkeen ja osallistumaan 4 km valjakkoretkelle.
Ennen paluuta tulistelemme nuotion äärellä.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus,
2 henkilöä / kelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu €980),
koiratilavierailu ja huskysafari.

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

€ 172 Aikuinen
€ 129 Lapsi 4–14 v.
€ 172 Aikuinen
€ 86 Child 4–14 v.
ke, la
9:30 – 12:30
3h
Huskysafari 4 km
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 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.
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.
- Lapset jakavat reen vanhempiensa kanssa
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

7. VAUHDIN HURMAA KELKOILLA JA HUSKYSAFARILLA LUWF007
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
212 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, koiratila, koiravaljakko, rekikoira

Niille, jotka pitävät ajamisesta - niin kelkalla kuin koiravaljakollakin!
Jos haluat yhdistää kelkkailun ja huskysafarin, tämä
ohjelma on kuin tehty sinulle! Päivä alkaa kelkkaretkellä
paikalliselle huskytilalle, missä sinut toivotetaan iloisesti
haukkuen tervetulleeksi. Ajo-ohjeistuksen jälkeen on aika
siirtyä valjakoiden luo ja tervehtiä tulevaa tiimiäsi. Keskellä
lumista metsää on aika vaihtaa paikkaa kuljettajan ja
kyytiläisen välillä, jonka jälkeen matka jatkuu iloisten
koirien vetämänä. Retken jälkeen pääset lämmittelemään
tulen ääreen ja kuulet mehun juonnin ohessa tarinoita
koiratilan arjesta.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus,
2 henkilöä / kelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu
€980), koiratilavierailu ja huskysafari.

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

€ 212 Aikuinen
€ 159 Lapsi 4–14 v.
€ 212 Aikuinen
€ 106 Lapsi 4–14 v.
ma, pe
9:00 – 13:00
4h
Huskysafari 10 km
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.
- Lapset jakavat reen vanhempiensa kanssa
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

8. HUSKYSAFARI 10KM LUWF008
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2 – 2,5 h
158 €
Aktivoidu
Luonto, husky, perhe, koiravaljakko, rekikoira

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 juomaa
lämmittävää mehua.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, ulkovarusteet,
huskysafari n. 10 km.

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

€ 158 Aikuinen
€ 119 Lapsi 4–14 v.
€ 158 Aikuinen
€ 79 Lapsi 4–14 v.
ma – la
10:30 – 12:45
2 – 2,5 h
Huskysafari 10 km
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.
Lapset jakavat reen vanhempiensa kanssa

9. ILTAPÄIVÄN HUSKYSAFARI LUWF009
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3,5 h
222 €
Aktivoidu
Luonto, husky, koiravaljakko, rekikoira

Jos 10 km safari ei tunnu riittävältä – tuplaa se!
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 saattavat tarvitsevat
apuasi ylämäessä. Puolivälissä pääopas pysähtyy tauon
merkiksi ja sytyttää kotaan tulet. Mikään ei maistu
paremmalta kuin nuotion ääressä syödyt eväät!
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus,
huskysafari, lämmin juoma, retkieväs.

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

€ 222 Aikuinen
€ 166 Lapsi 4–14 v.
€ 222 Aikuinen
€ 111 Child 4–14 v.
ma – la
14:00 – 17:30
3,5 h
Huskysafari 20 km
Sisältää retkievään
Sisältää
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu kyydissä. Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.

10. KOKO PÄIVÄN HUSKYSAFARI LUWF010
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5h
304 €
Seikkaile
Luonto, husky, koiravaljakko, rekikoira

Unohtumaton koko päivän retki valjakkokoirien seurassa
Koiratilalle saapuessasi sinua tervehtii iloinen haukunta.
Saatuasi tarvittavat turvaohjeet reen käsittelyyn, on aika
siirtyä valjakoiden luo, missä innokkaat matkakumppanisi
jo odottavat. Tästä alkaa koko päivän retki - sinulla ja
tiimilläsi on reilusti aikaa nauttia vauhdin hurmasta ja
lumisesta metsästä. Opit kuinka innokkaat rekikoirat
tekevät tiivistä yhteistyötä toistensa ja ihmisten kanssa.
Jokaiselle teistä on oma paikkansa tiimissä. Lounasaikaan
pysähdys metsäkodassa on erittäin tervetullut ja pääset
oppaan kanssa auttamaan koirien hoidosta ja ruuan
valmistamisesta. Iltapäivän puolella on aika ohjastaa
innokkaat matkakumppanisi takaisin koiratilaa kohti.

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

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, varusteet, lounas, huskysafari 40 km.
Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu matkustajana
Puolessa välissä on mahdollisuus vaihtaa kuljettajaa.
- Suositellaan peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

Ei saatavilla
€ 304 Aikuinen
€ 152 Lapsi 4–14 v.
su
10:00 – 15:00
5h
huskysafari 40 km.
Sisältyy
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Keskivaikea
Seikkaile

11. YLIYÖN HUSKYSAFARI LUWF011
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

24 h
723 €
Seikkaile
Luonto, husky, koiravaljakko, rekikoira

Ikimuistoinen retki koiravaljakolla ja yöpyminen mökissä
Tällä retkellä pääset ohjaamaan ja huolehtimaan omasta
valjakostasi koko reissun ajan. Tunne vahva
yhteenkuuluvuus luonnon ja valjakkosi koirien kanssa.
Yhdessä oppaan kanssa valmistat niin omat kuin koirien
ateriat, osallistut koirien hoitamiseen ja retkielämän
askareisiin. Illan tullen on aika rauhoittua unille ja pääset
käpertymään omaan lämpimään makuupussiisi. Aamun
sarastaessa on aika ruokkia nelijalkaiset matkakumppanisi
sekä itsesi ja ottaa suunnaksi koiratila.
Hintaan sisältyy: opastus, yöpyminen yhteismajoituksessa, makuupussi,
ruokailut, oma koiravaljakko, ulkovarusteet.

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

Ei saatavilla
€ 723 Aikuinen

Kokonaiskesto

ma, ke
12:00 – 12:00
24 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Keskivaikea
Seikkaile

Hyvä tietää:
- Majoitus: Mökissä, yhteismajoitus, ei omia huoneita, makuupusseissa, ei suihkua
- Omat varusteet kulkevat matkan ajan osallistujien mukana repuissa
- Suositeltavaa: lämmin kerrasto ja ylimääräinen vaatekerta
- Soveltuu hyväkuntoisille aikuisille ja yli 15-vuotiaille
- Lisätietoa yliyönsafareista www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures

12. PILKKISAFARI LUWF012
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
133 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, pilkkiminen, perhe

Kelkkaretki parhaille pilkkipaikoille

Pilkkiminen on yksi suomalaisten rakkaimmista
talvilajeista. Tämä retki vie sinut moottorikelkoilla
talviseen maisemaan ja parhaille ottipaikoille. 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 tunturikylään.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus,
2 henkilöä / kelkka, retkieväs, polttoaine, liikennevakuutus, (max.
omavastuu €980), pilkkivälineet.

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

€ 133 Aikuinen
€ 100 Lapsi 4–14 v.
€ 133 Aikuinen
€ 67 Lapsi 4–14 v.
ma, to, la
13:30 – 16:30
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 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.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

13. LUOSTO-PYHÄ KELKKASAFARI LUWF013
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

6–7h
199 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka

Koko päivän kelkkaretki Lapin tunturimaisemissa
Tämä retki on sinulle, joka nautit kelkkailusta! Vietä koko
päivän ulkoilmassa ja aja kelkkasi Luostolta Pyhälle ja
takaisin. Kilometrejä mittariisi tulee päivän aikana noin
100 ja reitit vaihtelevat jäätyneistä järvistä lumisiin metsiin
ja puuttomaan tunturiin. Lounastauko antaa sinulle
energiaa jatkaa seikkailua!

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

ke, la
9:00 – 15:30
6–7h

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

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Keskivaikea
Aktivoidu

Ei saatavilla
€ 199 Aikuinen

Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 85 € / henkilö.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Soveltuu hyväkuntoisille aikuisille ja yli 15-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

14. PÄIVÄRETKI ROVANIEMELLE LUWF014
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

8h
158 €
Hidasta
Rovaniemi, Joulupukin Pajakylä, perhe, Arktikum, paikallinen

Koko päivän retki Joulupukin kotikaupunkiin
Tänään tutustut kahteen Rovaniemen tunnetuimpaan
maamerkkiin: Arktikumiin ja Joulupukin Pajakylään.
Arktikum on tiedekeskus, museo ja ainutlaatuinen
arkkitehtuurinen nähtävyys. Arktikum keskittyy arktisiin
alueisiin ja esittelee pohjoisen ihmisten elämää ja
kulttuuria. Kiehtovan museovierailun jälkeen matkasi
jatkuu kohti Joulupukin Pajakylää. Napapiirin linja kulkee
keskellä pajakylää, aivan Joulupukin kammarin vieressä.
Aikaa jää myös omatoimiseen kiertelyyn ja ostoksille.
Muistathan lähettää erikoisleimalla varustetun kortin
Joulupukin pääpostikonttorista!
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, Arktikum sisäänpääsy,
vierailu Joulupukin Pajakylässä.

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

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Hyvä tietää:
- Pajakylässä on monipuoliset ostosmahdollisuudet, kahviloita, ravintoloita ja paljon muuta nähtävää
- Ohjelma ei sisällä lounasta

Ei saatavilla
€ 158 Aikuinen
€ 79 Lapsi 4–14 v.
pe
9:30 – 17:30
8h
Kuljetukset
1,5h/suunta
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

15. REVONTULISAFARI MOOTTORIKELKOILLA LUWF015
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
142 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, revontulet, perhe

Revontulten metsästystä kelkkasafarilla
Suuntaa kelkan keula kohti pimenevää iltaa ja lähde
kanssamme etsimään pohjoisen ihmeellisiä taivaan tulia.
Tulistelutauko leirinuotiolla pitää sinut lämpimänä ja
hyvällä tuurilla 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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on
oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-3.4.
Saatavuus
Joulu, Tammi, Helmi

€ 142 Aikuinen
€ 106 Lapsi 4–14 v.
€ 142 Aikuinen
€ 71 Lapsi 4–14 v.

Kokonaiskesto

to, la
18:00 – 21:00
to, la
19:00 – 22:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Maaliskuu

16. REVONTULIRETKI LUMIKENGILLÄ LUWF016
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
77 €
Aktivoidu
Luonto, lumikengät, revontulet, Pyhä-Luosto Kansallispuisto

Revontulien metsästystä lumikenkäretkellä
Illan pimentyessä on aika laittaa lumikengät jalkaan ja
suunnata koskemattomille hangille. Reitti etenee PyhäLuosto kansallispuiston upeissa maisemissa ja sään
salliessa pääset todistamaan revontulten tanssia taivaalla.

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

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, juoma- ja kuvaustauko,
varusteet.

Kokonaiskesto

€ 77 Aikuinen
€ 58 Lapsi12–14 v.
€ 77 Aikuinen
€ 38 Child 12–14 v.
ma – la
19:30 – 22:00
2,5 h

Hyvä tietää:
- Ohjelma toteutetaan Pyhä-Luosto kansallispuistossa
- Lumikenkiä saa myös vuokralle
- Suositellaan peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

17. HIIHTORETKI LUWF018
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
68 €
Aktivoidu
Luonto, murtomaahiihto

Suuntaa ladulle paikallisten tapaan
Maastohiihto on yksi suomalaisten lempiharrastuksista.
Kiinnitä sukset, nojaa sauvoihin ja liu’u latua eteenpäin
hohtavien hankien keskellä. Opastetun retken jälkeen voit
suunnata ladulle vielä omatoimisesti.

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

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma,
maastohiihtovälineet, suksivuokra 17:00 asti.

Kokonaiskesto

€ 68 Aikuinen
€ 51 Lapsi 12–14 v.
€ 68 Aikuinen
€ 34 Lapsi 12–14 v.
ma, ke, pe
10:30 – 12:30
2h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Soveltuu peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

18. LUMIKENKÄRETKI KANSALLISPUISTOSSA LUWF019
Kesto:
HInta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
69 €
Hidasta
Lumikengät, luonto, Pyhä-Luosto kansallispuisto

Opastettu lumikenkäretki kansallispuiston maisemissa
Nauti muinaisen kuusimetsän rauhasta lumikenkäretkellä.
Pyhä-Luoston kansallispuiston maisemissa pääset
hengittämään keuhkot täyteen puhdasta ilmaa ja anna
hiljaisuuden ympäröidä. Retken kruunaa perinteiset
nokipannukahvit ja pysähtyminen leirinuotion äärelle.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma, retkieväs,
lumikengät.
Hyvä tietää:
- Soveltuu peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

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

€ 69 Aikuinen
€ 52 Lapsi 12–14 v.
€ 69 Aikuinen
€ 35 Lapsi 12–14 v.
ma, to, su
13:00 – 16:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Hidasta

19. TALVINEN PYÖRÄRETKI LUWF020
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
81 €
Aktivoidu
Fatbike, luonto

Tutustu talvireitteihin ketterän fatbiken avulla
Lähde kanssamme opastetulle pyöräretkelle talviseen
tunturimaisemaan! Ohjeistuksen jälkeen pääset
polkemaan pyörälläsi Luoston upeille ja monipuolisille
talvireiteille. Ennen paluuta pysähdy pitämään ansaittu
juomatauko.

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

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma, pyörävuokra.

Kokonaiskesto

€ 81 Aikuinen
€ 61 Lapsi 12–14 v.
€ 81 Aikuinen
€ 40 Lapsi 12–14 v.
ti, la
13:30 – 15:30
2h

Hyvä tietää:
- Soveltuu yli 12-vuotiaille

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Aktiivinen

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

€ 72 Aikuinen
€ 54 Lapsi 4–14 v.
€ 72 Aikuinen
€ 36 Lapsi 4–14 v.
ma, pe
19:30 – 22:30
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

20. REVONTULIA ETSIMÄSSÄ LUWF021
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
72 €
Hidasta
Revontulet, luonto

Asti sisään revontulimyyttien ja tarinoiden maailmaan
Tämä ilta on omistettu revontulille. Alkuun näet
multimediaesityksen, joka tutustuttaa meidät tarkemmin
tähän kiehtovaan luonnonilmiöön. Paikallinen
revontuliopas tutustuttaa sinut myytteihin, uskomuksiin ja
faktoihin revontulten takana. Kuulet myös aitoja
radiosignaaleja kaukaa avaruudesta.
Myöhemmin illalla on aika tähyillä taivaalle. Kuulet viime
hetken revontuliennusteen oppaan johdattaessa sinut
kohti Ahvenlampea. Matkan varrella opas näyttää sinulle
valokuvauksen kannalta otollisimman pysähdyspaikan.
Nuotion äärellä on aikaa istahtaa ja nauttia lämmikettä
samalla kun tähyilet pohjoisen taivaalle.
Hintaan sisältyy: opastus, multimediaesitys, lämmin juoma.
Hyvä tietää:
- Aloituspaikka Lapland Hotel Luostotunturin vastaanotto

21. KOTAILLALLINEN LUWF022
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 – 3 h
89 €
Hidasta
Luonto, illallinen, paikallinen ruoka, kota

Idyllinen kotaillallinen keskellä talvista metsää
Tule nauttimaan kanssamme kotaillallinen nuotion
loimussa! Ilta alkaa lyhyellä kävelyretkellä kodalle, missä
herkullinen kolmen ruokalajin illallinen jo odottaakin.
Rentoudu avotulen äärellä ja nauti Lapin perinteisistä
makuelämyksistä!
Esimerkkimenu:
* Metsäsienikeitto
* Loimulohi
* Lätyt ja hillo
* Kahvi / tee / marjamehu / vesi
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kolmen ruokalajin illallinen.

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

€ 89 Aikuinen
€ 67 Lapsi 4–14 v.
€ 89 Aikuinen
€ 45 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, la
19:00 – 22:00
2,5 – 3 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Sisältää ennaltavalitun menun, ilmoitathan siis erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä

22. RINTEET KUTSUVAT LUWF023
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
104 €
Aktivoidu
Laskettelu

Laskettelua hiihdonopettajan avustuksella
Oletko vasta-alkaja tai taitosi vain ruosteessa?
Hiihdonopettajan avulla tutustumme laskettelun
perusteisiin. Aloituspakettimme sisältää 45 min
hiihtokoulun, hiihtolipun ja välinevuokran. Voit siis
suunnata hiihtokoulun jälkeen rinteeseen vielä
omatoimisesti!
Hintaan sisältyy: hiihtokoulu, suksivuokra, hissilippu.
Hyvä tietää
- Aloituspaikka hiihtokeskuksen päärakennus Knöölin edestä

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

€ 104 Aikuinen
€ 104 Lapsi 6–14 v.
€ 104 Aikuinen
€ 104 Lapsi 6–14 v.
ma, ke, pe
13:00 – 16:00
4h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Ei sisälly
Yli 6-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

YLEISTÄ
VOIMASSAOLO:
Ohjelmien toteutus Luostolla 1.12.2021 – 3.4.2022. Takuulähdöt. Vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris Luosto (Snow Games Oy) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO
Tel: +358 (0) 16 624 336 • E-mail: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Hotellisi vastaanotosta • Lapland Safaris 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. Snow Games Oy pidättää
turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden
vuoksi).

HINTAAN SISÄLTYY:
Moottorikelkkasafarien hintaan sisältyy lämpimät ulkovarusteet, opaspalvelut, 2 henkilöä / kelkka, polttoaineet,
liikennevakuutus (omavastuu max. 980€), ylläpito ja alv. Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 vuotias ja omistettava suomalainen 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

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

OHJELMATAULUKKO
OHJELMAT

MA

TI

KE

TO

PE

LA

SU
⚫

1

Kelkkasafari luontoon 2 h

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

2

Luoston erikoinen 3 h

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3

Kelkkasafari Ametistikaivokselle 2 h

⚫

4

Kelkkasafari porotilalle 3,5 h

⚫

5

Porosafari 1,5-2 h

⚫

⚫

6

Kelkkasafari huskytilalle 3 h

⚫

⚫

7

Vauhdin hurmaa kelkoilla ja koiravaljakolla 4 h

⚫

8

Koiravaljakkoretki 10 km 2,5 h

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

9

Iltapäivä koiravaljakolla 3,5 h

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10

Rekiretki koiravaljakolla 5 h

11

Yliyön retki koiravaljakolla 24 h

⚫

12

Pilkkisafari 3 h

⚫

13

Luosto-Pyhä kelkkasafari 6,5 h

14

Päiväretki Rovaniemelle 8 h

15

Revontulisafari moottorikelkoilla 3 h

16

Revontuliretki lumikengillä 2,5 h

⚫

17

Hiihtoretki 2 h

⚫

18

Lumikenkäretki kansallispuistossa 3 h

⚫

19

Talvinen pyöräretki 2 h

20

Revontulia etsimässä 3 h

⚫

21

Kotaillallinen 2,5-3 h

⚫

⚫

22

Rinteet kutsuvat 4 h

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

