YLLÄS - 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!
AJANKOHDAT:
Joulu ja uusi vuosi 1.12.2020-6.1.2021
Keskitalvi 7.1. – 21.3. | Kevättalvi 22.3 – 28.3.

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 YLWF032
Kesto:
HInta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
84 €
Hidasta
Perhe, luonto, moottorikelkkailu

Maisemat tutuksi kelkkailemalla
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: 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.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 99 Aikuinen
€ 74 Lapsi 4–14 v.
€ 99 Aikuinen
€ 50 Lapsi 4–14 v.
€ 84 Aikuinen
€ 42 Lapsi 4–14 v.
Ma, To, Su
15:00 – 17:00
2h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

2. AJAJAN UNELMA YLWF001
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
148 €
Seikkaile
Luonto, moottorikelkka

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 kylään paluuta pysähdy vielä hetkeksi
nauttimaan lämpimästä juomasta tuulen humistessa
tunturissa.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 1 henkilö/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.
- 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.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

€ 181 Aikuinen
€ 181 Aikuinen
€ 148 Aikuinen

Kokonaiskesto

Ti, Pe, La
10:00 – 13:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Aikuisille
Helppo/keskivaikea
Seikkaile

3. REVONTULISAFARI YLWF002
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3 – 3,5 h
113 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, revontulet

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.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

€ 139 Aikuinen
€ 139 Aikuinen
€ 113 Aikuinen

Kokonaiskesto

Ma, Ke, Pe
19:00 – 22:00/22:30
3 -3,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

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 nautitaan nokipannukahvit ja retkieväät ennen
paluuta kylään.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 145 Aikuinen
€ 109 Lapsi 4–14 v.
€ 145 Aikuinen
€ 73 Lapsi 4–14 v.
€ 116 Aikuinen
€ 58 Lapsi 4–14 v.
Ma, Ke, pe
11:00 – 15:00
4h

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

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkka / 2 henkilöä, polttoaine,
liikennevakuutus (max. omavastuu €980), retkieväs, lämmin juoma
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.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.

4. PILKKISAFARI YLWF003
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
116 €
Aktivoidu
Luonto, moottorikelkka, pilkkiminen

Kelkkailemalla tunturin kauneimmille pilkkipaikoille

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.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.

5. KELKKASAFARI LUONNON HELMASSA
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

6-7 h
194 €
Aktivoidu
Moottorikelkka, pilkkiminen, luonto

Paljon nähtävää ja koettavaa koko päivän kelkkaretkellä
Nauti raittiista ilmasta ja maisemista tällä koko päivän
kelkkasafarilla. Päivän aikana etenemme monipuolisesti
metsäreiteillä ja vaarojen yli. Pysähdy pilkkimään ennen
oppaan tarjoilemaa maittavaa lounasta nuotion
lämmössä. Iltapäivällä kelkkailu jatkuu pitkin talvisia
metsiä takaisin kylään.
MENU
Poroburgeri
Kahvi/tee ja pulla

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 215 Aikuinen
€ 194 Aikuinen
Ti, La
10:00 – 16:00
6-7 h
Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Keskivaikea
Aktivoidu

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), ulkolounas, pilkkiminen
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää 150 € maksamalla 15 € / kuljettaja / safari
- Mahdollista ajaa yksi henkilö per kelkka. Lisämaksu 85 € / henkilö
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

6. RETKI POROTILALLE YLWF019
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
152 €
Hidasta
Pohjoisen eläimet, perhe, luonto

Tutustu poronhoitoon ja nauti perinteisestä rekiajelusta
Poroajelu vie sinut talvisen metsän rauhaan. Retken aikana
tutustut porotilan arkeen ja kuulet mielenkiintoisia
tarinoita porojen vuodesta. Nokipannukahvit nuotion
loimussa kruunaa ikimuistoisen päiväsi.
HIntaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, porotilavierailu, poroajelu,
retkieväs, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Sekä naaras- ja koirasporot (vaatimet ja hirvaat) kasvattavat sarvet.
Poro pudottaa sarvensa joka vuosi ja kasvattaa ne sitten uudelleen.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 168 Aikuinen
€ 126 Lapsi 4–14 v.
€ 168 Aikuinen
€ 84 Lapsi 4–14 v.
€ 152 Aikuinen
€ 76 Lapsi 4–14 v.
To, La
13:30 – 16:30
3h
Poroajelu 4 km
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

7. KELKKASAFARI POROTILALLE YLWF004
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4,5 h
149 €
Aktivoidu
Pohjoisen eläimet, luonto, 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 leppoisasta
kyydistä talvisen hiljaisuuden ympäröidessä sinut.
Rekiajelun jälkeen tilan väki kutsuu sinut kahvihetkelle
sisätiloihin kuulemaan tarinoita poroista ja Lapin oloista.
Eväshetken jälkeen matka jatkuu kelkkaillen kohti Yllästä.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkka / 2 henkilöä, polttoaine,
liikennevaluutus (max. omavastuu €980), porotilavierailu, poroajelu,
retkieväs, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 166 Aikuinen
€ 125 Lapsi 4–14 v.
€ 166 Aikuinen
€ 83 Lapsi 4–14 v.
€ 152 Aikuinen
€ 75 Lapsi 4–14 v.
Ti, Su
10:30 – 15:00
4,5 h
Poroajelu 2 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.
- Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias ja hänellä on oltava Suomessa voimassa oleva ajokortti.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 85 € / henkilö.

8. HUSKYSAFARI 5 KM YLWF031
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
104 €
Aktivoidu
Pohjoisen eläimet, perhe, luonto

Vauhdin hurmaa koiravaljakolla
Saapuessasi koiratarhalle iloinen haukunta toivottaa sinut
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, koiratilavierailu, 5 km
huskysafari, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu reessä
- sopii perheille

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 121 Aikuinen
€ 92 Lapsi 4–14 v.
€ 121 Aikuinen
€ 92 Lapsi 4–14 v.
€ 104 Aikuinen
€ 78 Lapsi 4–14 v.
Ma, La
10:00 – 12:30
To
13:00 – 15:30
2,5 h
Huskysafari 30 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

9. HUSKYSAFARI 10 KM YLWF020

Kesto:
HInta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
165 €
Aktivoidu
Luonto

Ohjasta omaa valjakkoasi läpi talvisten maisemien
Nämä koirat rakastavat vauhtia ja jännitystä! Saapuessasi
koiratarhalle
iloinen
haukunta
toivottaa
sinut
tervetulleeksi. Alkuun saat tarvittavat turvaohjeet reen
käsittelyyn, jonka jälkeen pääset tervehtimään omaa
innokasta tiimiäsi. Kun lähtöhetken jännitys on hälvennyt,
pääset nauttimaan vauhdin hurmasta ja lumen äänestä
jalaksien alla. Safarin jälkeen tulistelut ja tarinat nuotion
äärellä lämmittävät niin mieltä kuin kehoa.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, koiratilavierailu, 10 km
huskysafari, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Kaksi aikuista jakaa reen, toinen ohjastaa ja toinen istuu reessä
- sopii perheille

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 194 Aikuinen
€ 146 Lapsi 4–14 v.
€ 194 Aikuinrn
€ 146 Lapsi 4–14 v.
€ 165 Aikuinen
€ 124 Lapsi 4–14 v.
Ke, Pe
13:00 – 16:00
3h
Huskysafari n. 1 h
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo/keskivaikea
Aktivoidu

10. LUMIKENKÄRETKI YLWF005
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
58 €
Hidasta
Luonto, maisema, lumikengät, hiljaisuus

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.
Pysähdy nauttimaan lämmintä juomaa ennen paluuta
kylään.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Kokonaiskesto

€ 71 Aikuinen
€ 53 Lapsi 12–14 v.
€ 71 Aikuinen
€ 36 Lapsi 12–14 v.
€ 58 Aikuinen
€ 29 Lapsi 12–14 v.
Ma, To
10:00 – 13:00
Su
12:00 – 15:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo/keskivaikea
Hidasta

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma, lumikengät
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

11. REVONTULIRETKI LUMIKENGILLÄ YLWF006
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
63 €
Hidasta
Luonto, revontulet, hiljaisuus

Ainutlaatuinen tilaisuus nauttia luonnosta ja tähyillä pohjoisen taivaalle
Illan pimentyessä on aika laittaa lumikengät jalkaan ja
suunnata koskemattomille hangille. Reitti etenee Ylläksen
upeissa maisemissa ja sään salliessa pääset todistamaan
revontulten tanssia taivaalla.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma, lumikengät
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto

€ 78 Aikuinen
€ 59 Child 12–14 v.
€ 78 Aikuinen
€ 39 Lapsi 12–14 v.
€ 63 Aikuinen
€ 32 Lapsi 12–14 v.
Ti, To, La
19:30 – 22:30
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Hidasta

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

€ 71 Aikuinen
€ 53 Lapsi 12–14 v.
€ 71 Aikuinen
€ 36 Lapsi 12–14 v.
€ 59 Aikuinen
€ 30 Lapsi 12–14 v.
Ti, La
11:00 – 13:00
2h
Varustevuokra 17:00
saakka
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Aktiivinen

12. HIIHTORETKI YLWF007
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
59 €
Aktiivinen
Luonto, maastohiihto

Suuntaa ladulle paikallisten tapaan
Maastohiihto on yksi suomalaisten lempiharrastuksista.
Kiinnitä sukset, nojaa sauvoihin ja anna suksien liukua
latua eteenpäin hohtavien hankien keskellä. Retken
jälkeen voit suunnata ladulle vielä omatoimisesti.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma, suksivuokra klo
17:00 saakka
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille

Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

13. LIUKULUMIKENKÄRETKI KANSALLISPUISTOSSA YLWF008
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
75 €
Hidasta
Luonto, liukulumikengät, Pallas-Yllästunturin kansallispuisto

Lähde metsäretkelle monikäyttöisillä liukulumikengillä
Lähde kanssamme talviseen metsään nauttimaan rauhasta
ja
luonnon
kauneudesta.
Helppokäyttöisissä
liukulumikengissä yhdistyy suksien ja lumikenkien parhaat
ominaisuudet eikä aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Opas
johdattaa sinut metsämaisemiin ja retken päätteeksi
maistuu perinteiset nokipannukahvit.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, lämmin juoma,
välinevuokra

Kokonaiskesto

€ 89 Aikuinen
€ 67 Lapsi 12–14 v.
€ 89 Aikuinen
€ 45 Lapsi 12–14 v.
€ 75 Aikuinen
€ 38 Lapsi 12–14 v.
Ke, Pe, La
10:00 – 13:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältää retkievään
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Hidasta

Hyvä tietää
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

14. SÄHKÖPYÖRÄRETKI KANSALLISPUISTOSSA YLWF095
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
93 €
Aktivoidu
Luonto, fatbike, talvipyöräily, sähköpyörä, kansallispuisto

Tutustu talvireitteihin ketterän sähköavusteisen fatbiken avulla
Lähde
kanssamme
opastetulle
pyöräretkelle
sähköavusteisella pyörällä! Ohjeistuksen jälkeen pääset
polkemaan pyörälläsi Ylläksen upeille ja monipuolisille
talvireiteille. Retken aikana pysähdytään pitämään
ansaittu juomatauko.
Fatbike-pyörällä eteneminen
haastavassa maastossa.

on

helppoa

Hintaan siältyy: ulkovarusteet, opastus, kaakao, pyörävuokra
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille ja yli 12-vuotiaille
- Oma juomapullo mukaan.
- Pyöriä myös vuokralle
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

myös

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Ei saatavilla

Kokonaiskesto

€ 99 Aikuinen
€ 50 Lapsi 12–14 v.
€ 93 Aikuinen
€ 47 Lapsi 12–14 v.
Ma, To, Su
10:00 – 12:30
2,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Yii 12-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

15. RETKI LUMIKYLÄÄN YLWF010
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 – 3 h
85 €
Hidasta
Lumikylä, iglu, lumiveistos, SnowVillage

Vaikuttavaa lumi- ja jäärakentamista Lainion lumikylässä
Koe upea lumen ja jään valtakunta! SnowVillage- lumikylä
on täynnä upeasti koristeltuja huoneita ja lumiveistoksia,
jääbaaria unohtamatta. Opastetun kierroksen aikana
kuulet mielenkiintoisia faktoja lumirakentamisesta. Nauti
lämmikettä jääbaarissa ja kiertele omatoimisesti
ympäriinsä ennen paluuta Ylläkselle.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, sisäänpääsy lumikylään,
tarvittavat kuljetukset

Kokonaiskesto

€ 95 Aikuinen
€ 75 Lapsi 4–14 v.
€ 85 Aikuinen
€ 67 Lapsi 4–14 v.
Ma, Ke, La
10:00 – 12:30/13:00
2,5 – 3 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Lumikylän rakentamiseen tarvitaan n. 20 milj. kiloa lunta ja 350 000
kiloa jäätä
- Lisätietoja Yleistä-osiossa
- Retken tapaamispaikka Lapland Safaris Safari Klubi Äkäslompolossa tai
Ylläsjärvellä.

Vain tilauksesta

16. ILTARETKI LUMIKYLÄÄN YLWF011
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 – 3 h
88 €
Hidasta
Lumikylä, iglu, lumenveisto, SnowVillage

Tutustu Lumikylän huikeisiin puitteisiin iltaretkellä
Koe lumen ja jään valtakunta illan hämärässä. SnowVillage
lumikylä on täynnä upeasti koristeltuja huoneita ja
lumiveistoksia unohtamatta jääkappelia ja jääbaaria.
Opastetun kierroksen aikana kuulet mielenkiintoisia
faktoja lumirakentamisesta. Nauti lämmikettä jääbaarissa
ja kiertele ja katsele ympärillesi omatoimisesti. Hyvällä
tuurilla pääset todistamaan revontulien tanssia pohjoisen
taivaalla.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, sisäänpääsy Lumikylään,
tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Vain tilauksesta

Kokonaiskesto

€ 98 Aikuinen
€ 77 Lapsi 4–14 v.
€ 88 Aikuinen
€ 69 Lapsi 4–14 v.
Ti, To, Pe
18.00 – 20:30/21:00
2,5 – 3 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

17. KELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN YLWF012
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4,5 h
163 €
Aktivoidu
Lumikylä, moottorikelkkailu, iglu, lumiveistos, SnowVillage

Aja satumaisten talvimaisemien läpi tutustumaan lumen ja jään valtakuntaan
Suuntaa kelkan keula kohti SnowVillage- lumikylää. Perillä
sinua odottaa massiivinen lumirakennelma, joka on täynnä
koristeellisia huoneita ja toinen toistaan upeampia
jääveistoksia. Opastetun kierroksen jälkeen tarjoilemme
sinulle lounaan tunnelmallisessa hirsiravintolassa, jonka
jälkeen palaamme kelkoilla takaisin.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

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

Kokonaiskesto

€ 179 Aikuinen
€ 135 Lapsi 4 – 14 v.
€ 163 Aikuinen
€ 82 Lapsi 4 – 14 v.
Ke, La
10:00 – 14:30
4,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo/Keskivaikea
Aktiivoidu

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.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 85 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Vain tilauksesta

18. ILLALLINEN LUMIKYLÄSSÄ YLWF013
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
145 €
Hidasta
Lumikylä, illallinen, iglu, lumiveistos, lumiravintola, SnowVillage

Koe unohtumaton illallinen harvinaislaatuisissa puitteissa
Ainutlaatuinen ilta lumen ja jään valtakunnassa.
SnowVillage-lumikylä on täynnä upeasti koristeltuja
huoneita ja lumiveistoksia, unohtamatta jääkappelia ja
jääbaaria. Opastetun kierroksen jälkeen pääset
nauttimaan herkullisen kolmen ruokalajin illallisen
jääravintolassa.
MENU:
Palsternakkakeittoa, pikkelöityä sientä ja paahdettua mantelia
Poro vorschmack, perunamuusi, suolakurkku, smetana ja pikkelöity
puolukka
Mustikkavanukas, paahdettua valkosuklaata, valkosuklaamoussea ja
marenkia
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, sisäänpääsy Lumikylään,
opastettu kierros, kolmen ruokalajin illallinen jääravintolassa, tarvittavat
kuljetukset
Hyvä tietää:
- Ohjelmaan sisältyy ennalta sovittu menukokonaisuus, ilmoitathan
mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot etukäteen
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

Vain tilauksesta

Kokonaiskesto

€ 151 Aikuinen
€ 125 Lapsi 4–14 v.
€ 145 Aikuinen
€ 121 Lapsi 4–14 v.
Ti, To, Pe
18:00 – 21:00
3h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidas, Paikallinen

19. YÖPYMINEN LUMIHOTELLISSA YLWF014
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

16 h
326 €
Hidasta
Lumikylä, illallinen, iglu, lumiveistos

Yövy lumesta ja jäästä rakennetussa huoneessa – ikimuistoinen elämys!
Ikimuistoinen yö lumihotellissa! Lumikylän lämpötila on 2…-5 astetta. Talvisesta tunnelmasta huolimatta siellä on
kuitenkin miellyttävä nukkua. Makuupussissa pysyt
lämpimänä Lumikylän hiljaisuuden ympäröidessä sinut.
Ennen
maakuupusseihin
kääriytymistä
pääset
nauttimaan herkullisen kolmen ruokalajin illallisen
jääravintolan ainutlaatuisissa puitteissa. Paluu Ylläkselle
aamiaisen jälkeen seuraavana päivänä.
MENU:
Palsternakkakeittoa, pikkelöityä sientä ja paahdettua mantelia
Poro vorschmack, perunamuusi, suolakurkku, smetana ja pikkelöity
puolukka
Mustikkavanukas, paahdettua valkosuklaata, valkosuklaamoussea ja
marenkia

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 326 Aikuinen
€ 162 Lapsi 4–14 v.
€ 326 Aikuinen
€ 162 Child 4–14 v.
€ 326 Adult
€ 162 Child 4–14 v.
Ma-Su (tilauksesta)
18:00 – 10:30
16 h
Kuljetukset 40
min/suunta
Sisältyy
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, sisäänpääsy Lumikylään,
kolmen ruokalajin ilalllinen jääravintolassa, makuupussi, majoitus 2hh
Hyvä tietää
- Saatavilla vain tilauksesta
- Pukeuduthan lämpimästi
- Ohjelmaan sisältyy ennalta sovittu menukokonaisuus, ilmoitathan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot etukäteen
- Paluukuljetus seuraavana aamuna Ylläkselle klo 10:00
- Yhden hengen huone lisämaksusta €100 / henkilö
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

20.KELKKASAFARI JA YÖPYMINEN LUMIKYLÄSSÄ YLWF015
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

18 h
440 €
Seikkaile
Lumikylä, moottorikelkka, illallinen, iglu, lumiveistos

Kelkkaillen kohti taianomaista Lumikylää ja yöpyminen lumen valtakunnassa
Ikumuistoinen yö lumihotellissa! Lumikylän lämpötila on 2…-5 astetta. Talvisesta tunnelmasta huolimatta siellä on
kuitenkin miellyttävä nukkua. Makuupussissa pysyt
lämpimänä Lumikylän hiljaisuuden ympäröidessä. Ennen
maakuupusseihin kääriytymistä nauti herkullinen kolmen
ruokalajin
illallisen
jääravintolan
ainutlaatuisissa
puitteissa.
MENU:
Palsternakkakeittoa, pikkelöityä sientä ja paahdettua mantelia
Poro vorschmack, perunamuusi, suolakurkku, smetana ja pikkelöity
puolukka
Mustikkavanukas, paahdettua valkosuklaata, valkosuklaamoussea ja
marenkia

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus

€ 440 Aikuinen
€ 440 Aikuinen
€ 440 Aikuinen

Kokonaiskesto

Ti, La (tilauksesta)
17:00 – 10:30
18 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Helppo
Seikkaile,

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkka / 2 henkilöä, polttoaine,
liikennevakuutus (max. omavastuu€980), tarvittavat kuljetukset, sisäänpääsy
Lumikylään, kolmen ruokalajin illallinen jääravintolassa, makuupussi, majoitus 2hh
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Saatavilla tilauksesta koko talven ajan
- Ohjelmaan sisältyy ennalta sovittu menu, ilmoitathan mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot etukäteen
- Paluu Ylläkselle bussikuljetuksella seuraavana aamuna klo 10:00
- Lisämaksusta yhden hengen huone €100 / henkilö
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

21.RINNEAKTIVITEETTEIHIN TUTUSTUMINEN YLWF016
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1,5 h
66 €
Aktivoidu
Laskettelu, lumilautailu, telemark

Tutustu laskettelun perusteisiin turvallisesti opettajan johdolla
Tutustu laskettelun saloihin. Ohjelmaan sisältyy 1,5 h
hiihtokoulu ja lasketteluvälineet valitsemallesi lajille:
laskettelu, lumilauta tai telemark. Tunti on ryhmäopetusta
alkeistasolla ja tunti pyritään räätälöimään aina ryhmän
taitotasoa mukaillen.
Hintaan sisältyy: oppitunti laskettelussa, lumilautailussa tai
telemarkissa, välinevuokra
Hyvä tietää:
-Saatavilla ainoastaan Äkäslompolossa
-Ei sisällä ulkovarusteita
-Laskettelu soveltuu 5-vuotiaille ja sitä vanhemmille ja lumilautailu 7vuotiaille ja sitä vanhemmille
- Telemark tarjolla ainoastaan aikuisille
- Ohjelma ei sisällä kuljetuksia, mutta skibussi kulkee usean kerran
päivässä
- Tapaamispaikka Ylläs-Ski hiihtokeskus, Äkäslompolo, Ylläksen
hiihtokoulun toimisto.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-28.3.
Saatavuus:
Laskettelu
Saatavuus:
Lumilautailu
Saatavuus
Telemark
Kokonaiskesto

€ 66 Aikuinen
€ 66 Lapsi 5–14 v.
€ 66 Aikuinen
€ 66 Lapsi 5–14 v.
€ 66 Aikuinen
€ 66 Lapsi 5–14 v.
To
14:00 – 15:30
Ke
14:00 – 15:30
Ti
14:00 – 15:30
2,5 h

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

22.JOULUPUKIN TAPAAMINEN LUMIKYLÄSSÄ SVWF014
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4,5 h
135 €
Aktivoidu
Joulupukki, SnowVillage, tonttu, joulu,

Tapaa Joulupukki hänen salaisella vastaanotollaan SnowVillage-lumikylässä!
Hyppää bussin kyytiin, jossa oppaanasi toimii kukas muu,
kuin Joulupukin apuritonttu. Päästäksesi perille
lumikylään loppumatka pitää kävellä lumisen metsän halki
tontun opastuksella. Lumikylässä sinua odottaa hauskat
aktiviteetit tonttujoukon johdolla. Päästä mielikuvituksesi
valloilleen kuusen koristelussa, vietä hetki jouluisten
askartelujen äärellä, iloitse ajelusta lasten omalla
moottorikelkalla ja istahda nauttimaan rauhallisesta
poroajelusta. Kaikki tämä tapahtuu SnowVillagen
henkeäsalpaavassa lumikylässä. Mutta eräs erittäin tärkeä
punanuttuinen henkilö haluaa ehdottomasti tavata sinut
ennen paluutasi tunturiin ja antaa pienen lahjan
kotiinviemisiksi.

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Saatavuus:
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 135 Aikuinen
€ 101 Lapsi 4–14 v.
Ma 21.12.2020
Ma 28.12.2020
14:00 – 18:30
4,5 h
45 min kuljetus yhteen
suuntaan
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hintaan sisältyy: opastus, bussikyyti, sisäänpääsy ja opastettu kierros SnowVillagessa, vaatteet, Joulupukin tapaaminen, lasten
minikelkkailu, pulkkamäki, askartelu, lämpimät mehut
Hyvä tietää:
- SnowVillagessa palvelee myös kahvila

23.UUDEN VUODEN JUHLAT LUMIKYLÄSSÄ SVWF009
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4-4,5 h
97 €
Aktivoidu
Uusi vuosi, ilotulitukset, musiikki, SnowVillage

Vietä uuden vuoden juhlasi jään, lumen ja musiikin ympäröimänä
Tule juhlimaan kanssamme alkavaa uutta vuotta lumen ja
jään valtakuntaan SnowVillageen! Aloita vierailusi
tutustumalla taidokkaaseen lumikylään ja jatka iltaasi
jäädiskossa tanssien ja juhlien. Ulkona pääset lyhyelle
metsäajelulle mootorikelkan reen kyydissä ja reessä
istuessasi saatat nähdä pohjoisen taivaallla leimuavia
revontulia. Löydä tiesi myös perinteiseen uuden vuoden
ennustukseen, jossa pohditaan tulevan vuoden unelmia.
Ilotulitukset ja yhdessä nostettu malja kruunaa iltasi, jonka
jälkeen kyyti vie sinut takaisin tunturikylään jatkamaan
juhlintaa.
Hintaan sisältyy: opastus, bussikyyti, sisäänpääsy SnowVillageen,
ilotulitukset, rekikyyti, lasten minikelkkailu, kuohuviinimalja
Hyvä tietää:
- Lämpimän vaatetuksen voi halutessaan hakean Lapland Safariksen
toimipisteestä 31.12. ennen klo 17:00 ja palauttaa seuraavana päivänä

Joulu & uusi vuosi
1.12.-6.1.
Saatavuus:
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 97 Aikuinen
€ 77 Lapsi 4–14 v.
Ti 31.12.2020
20:45-01:00
4-4,5 h
45 min kuljetus yhteen
suuntaan
Ei sisälly
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

YLEISTÄ
VOIMASSAOLO:
Ohjelmien toteutus Ylläksellä 1.12.2020 – 28.3.2021 ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita. Takuulähdöt.
Vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris West Oy Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO
Tel: +358 (0)16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Puhelimitse päivittäin 17:00 saakka (+358 (0)16 569 666)
Hotellisi vastaanotosta • Lapland Safariksen toimistolta • Mobiilisti: safaris.fi/yllas

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. Lapland Safaris West Oy pidättää
turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden
vuoksi).

HINTA SISÄLTÄÄ:

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 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 Lapland Safaris West Oy pidättää oikeuden
muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris West 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 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), Lapland Safaris West
Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.

OHJELMATAULUKKO
OHJELMAT

MA

TI

KE

TO

PE

1

Kelkkasafari luontoon 2h

2

Ajajan unelma 3h

3

Revontulisafari
3-3,5h

l

l

l

4

Pilkkisafari 4h

l

l

l

5

Kelkkasafari luonnon helmassa 6-7h

6

Porosafari 3h

7

Kelkkasafari porotilalle 4,5h

8

Huskysafari 5 km

9

Huskysafari 10 km

10

Lumikenkäretki 3h

11

Revontuliretki lumikengillä 2,5h

l

12

Hiihtoretki 2h

l

13

Liukulumikenkäretki 3h

14

Sähköpyöräretki kansallispuistossa 2,5h

l

15

Retki Lumikylään 3 h

l

16

Iltaretki Lumikylään 3 h

17

Kelkkasafari Lumikylään 4,5h

18

Illallinen Lumikylässä 3h

19

Yöpyminen Lumikylässä

20

Kelkkasafari ja yöpyminen Lumikylässä

l

Joulupukin tapaaminen lumikylässä

23

Uuden vuoden juhla lumikylässä

l
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l
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l
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l
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l

Rinneaktiviteetteihin tutustuminen 1,5h
- laskettelu
21
- lumilautailu
- telemark
22

LA

l
l

l

l
l
21.12.
28.12.
31.12.

l

