ROVANIEMI TALVEN OHJELMAT 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:
Keskitalvi 7.1. – 21.3. | Kevättalvi 22.3 – 4.4.

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 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. KELKKASAFARI LUONTOON ROWF082
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
86 €
Hidasta
Moottorikelkka, perhe, maisemat, aikuiset, luonto

Maisemat tutuiksi kelkkailemalla
Tule kokemaan talvinen kelkkapäivä kanssamme. Nauti
leppoisasta ajelusta vaihtelevassa maastossa, metsäreiteillä ja joen 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

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varustet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 101 Aikuinen
€ 51 Lapsi 4–14 v.
€ 86 Aikuinen
€ 43 Lapsi 4–14 v.
ma – su
14:30 – 16:30
2h
Ei sisälly
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

2. AJAJAN UNELMA ROWF006
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
152 €
Aktivoidu, seikkaile
Moottorikelkka, ajosafari

Aikuisten kelkkasafari
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 kaupunkiin paluuta pysähdy vielä hetkeksi nauttimaan lämpimästä juomasta.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkkasafari 1 henkilö / kelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), lämmin juoma

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus

€ 187 Aikuinen
€ 152 Aikuinen
ma, ke, pe, la

10:30 – 13:30
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

3h
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 18-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu, seikkaile

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

3. JOULUPUKKISAFARI ROWF004
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

6h
188 €
Hidasta
Perhe, porotilavierailu, moottorikelkkailu, Joulupukki

Suosittu koko päivän ohjelma kelkkailun, porotilavierailun ja Joulupukin tapaamisen parissa
Koko päivän retki yhdistää luonnon, kulttuurin ja jouluisen
tunnelman. Kelkkaile paikalliselle porotilalle tutustumaan
poronhoitoon ja pääset rekiajelulle sekä osallistumaan
Napapiirin ylitysseremoniaan. Iltapäivällä matkasi jatkuu
kohti Joulupukin Pajakylää, missä sinulla on aikaa vierailla
Joulupukin pääpostissa ja tehdä ostoksia alueen lukuisissa myymälöissä. Päivän ohjelmaan kuuluu myös Joulupukin tapaaminen ja maittava lounas. Napapiirin ylitystodistus jää muistoksesi mukavasta päivästä.

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 223 Aikuinen
€ 112 Lapsi 4–14 v.
€ 188 Aikuinen
€ 94 Lapsi 4–14 v.
ma – su
10:00 – 16:00
6h
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Mitä sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), porotilavierailu ja poroajelu, Napapiirin ylitysseremonia ja ylitystodistus, lounas (salaatti, lohikeitto, jälkiruoka), vierailu Joulupukin Pajakylässä, tarvittavat kuljetukset
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.
- Lisämaksusta mahdollisuus vierailla Snowman World – Lumiukkomaailmassa: 20 € / henkilö.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

4. KELKKASAFARI POROTILALLE ROWF048
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
137 €
Hidasta
Perhe, porotilavierailu, poroajelu, moottorikelkka, napapiiri

Ylitä Napapiiri ja hanki poroajokortti
Kelkkaile läpi lumisten metsien ja yli jäätyneiden paikalliselle porotilalle. Aluksi pääset tutustumaan poronhoitoon
ja lappilaiseen kulttuuriin. Poroajotestin läpäisseet palkitaan kansainvälisellä poroajokortilla. Pääset kokemaan
myös Napapiirin ylitysseremonian. Ennen paluuta kaupunkiin on aikaa vielä istahtaa nuotion ääreen nauttimaan
lämmikettä.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), porotilavierailu ja
poroajelu, Napapiirin ylitysseremonia ja todistus, kahvi/tee ja kampanisu

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 162 Aikuinen
€ 81 Lapsi 4–14 v.
€ 137 Aikuinen
€ 68 Lapsi 4–14 v.
ma – su
10:00 – 13:00
3h
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Tämä ohjelma sisältyy Joulupukkisafariin.
- 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. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE ROWF011
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3,5 h
187 €
Aktivoidu
Koiratilavierailu, huskyajelu, luonto, moottorikelkka, leirinuotio

Vietä vauhdikas päivä kelkkaillen ja huskysafarilla
Kelkkaretki vie sinut pitkin jäisiä joenuomia ja läpi lumisten metsien paikalliselle huskytilalle, missä sinut toivotetaan iloisesti haukkuen tervetulleeksi. Pääset tutustumaan
koiratilan arkeen ja osallistumaan 3 km valjakkoretkelle.
Ennen paluuta kaupunkiin päivän kruunaa tarinatuokio
nuotion äärellä, jossa sinulle tarjoillaan lämmintä juomaa.

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus

Hinta sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), husky-info, 3 km huskysafari, lämmin juoma

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Kokonaiskesto

€ 206 Aikuinen
€ 103 Lapsi 4–14 v.
€ 187 Aikuinen
€ 93 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la
10:30 – 14:00
3,5 h
Huskyajo 20 min
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.
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

6. PILKKISAFARI ROWF014

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
133 €
Aktivoidu
Pilkkiminen, moottorikelkka, luonto, kirjolohi

Kelkkaile parhaille pilkkipaikoille
Pilkkiminen on yksi suomalaisten rakkaimmista
talvilajeista. Tämä retki vie sinut moottorikelkoilla
talviseen maisemaan ja parhaille ottipaikoille. Suuntaa
kelkan keula pohjoiseen, mistä eteesi aukeaa esteetön
näkymä idylliseen Ounasjoki laaksoon. Saavuttuasi
metsälammelle, 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 kaupunkiin.

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 162 Aikuinen
€ 81 Lapsi 4–14 v.
€ 133 Aikuinen
€ 66 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe, su
9:30 – 13:30
4h
Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka, polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €),
pilkkiminen, retkieväs
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

7. KELKKASAFARI LUONNON HELMASSA ROWF015

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5-6 h
189 €
Aktivoidu
Moottorikelkka, pilkkiminen, lumikenkäily, luonto

Paljon nähtävää ja koettavaa koko päivän kelkkaretkellä
Nauti raittiista ilmasta ja maisemista tällä koko päivän
kelkkasafarilla. Päivän aikana matka etenee monipuolisesti metsäreiteillä ja vaarojen yli. Pysähdy pilkkimään ja
lumikenkäilemään ennen maittavaa lounasta retkinuotiolla. Iltapäivällä kelkkailu jatkuu pitkin talvisia metsiä takaisin kaupunkiin.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), ulkolounas, pilkkiminen, lumikenkäily

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 208 Aikuinen
€ 189 Aikuinen
ma, to, la
11:00 – 16:00/17:00
5-6 h
Sisältyy
Sisältyy
Yli 15-vuotiaille
Keskivaikea
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

8. REVONTULISAFARI ROWF016
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
116 €
Aktivoidu
Moottorikelkka, revontulet, leirinuotio

Revontulten metsästystä lkkasafarilla
Suuntaa moottorikelkan keula kohti pimenevää iltaa ja
reittejä, jotka johdattavat sinut metsäkodalle. Täällä kaupungin valot eivät häiritse ja voit rauhoittua metsän hiljentyessä ympärilläsi. Kodassa rätisevä nuotio kutsuu sinut
lämmittelemään kuuman juoman ja makkaranpaiston
äärelle. Kirkkaana iltana pääset ihastelemaan tähtitaivasta ja revontulten tanssia.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), retkieväs, lämmin
juoma

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-31.3.
Saatavuus:
Tammi – Helmikuu
Maaliskuu
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 141 Aikuinen
€ 70 Lapsi 4–14 v.
€ 116 Aikuinen
€ 58 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, su
18:00 – 21:00
19:00 – 22:00
3h
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

9. REVONTULIRETKI ROWF019
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
105 €
Hidasta
Bussikyyditys, revontulet

Revontulten metsästystä ja pala paikallishistoriaa
Hiljaisuuden ympäröidessä sinut on aika astua ulos pimenevään iltaan. Opas johdattaa sinut jokirantaan tulistelemaan ja tähyilemään pohjoisen taivaalle. Vietä rauhoittava hetki nuotion äärellä kuuntelemalla mielenkiintoisia
revontulitarinoita. Hyvällä tuurilla pääset nauttimaan tähtitaivaasta ja taivaalla tanssivista revontulista. Ennen paluuta kaupunkiin vielä kurkistus Poro-Pekan Pirttiin, jonka
isäntäväki toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, retkieväs, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset, kamerajalustan käyttö, kuvausvinkkejä
Hyvä tietää:
- Revontulet näkyvät paremmin kaupungin valojen ulkopuolella
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 117 Aikuinen
€ 59 Lapsi 4–14 v.
€ 105 Aikuinen
€ 52 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe
21:00 – 01:00
4h
kuljetukset 45 min /
suunta
Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

10. RETKI REVONTULTEN MAAILMAAN (BUSSIKULJETUS) ROWF024

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
89 €
Hidasta
Revontulet, bussi, iglu, moottorikelkka rekiajelu, poroburger

Tule viettämään iltaa ulkoilmassa ja tutustumaan revontulten ihmeelliseen maailmaan
Syrjäinen piilopaikkamme revontulien tarkkailuun sijaitsee 10 km päässä kaupungin valoista. Upeassa igluteatterissa pääset näkemään revontulivideon, joka esittelee faktoin ja tarinoin tätä tunnettua luonnonilmiötä. Istahda
moottorikelkan rekeen, joka vie sinut joen jäälle katselemaan pohjoiselle taivaalle. Illan aikana voit lämmitellä tulen ääressä ja nauttia herkullisia poroburgereita. Alueelta
löytyy kamerajalustoja ja oppaalta saat hyviä vinkkejä valokuvaamiseen pohjoisen yössä. Hyvällä tuurilla revontulet ja kirkas tähtitaivas kruunaavat iltasi!

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 122 Aikuinen
€ 61 Talvi 4–14 v.
€ 89 Aikuinen
€ 44 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la
21:30 – 24:00
2,5 h
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, revontulivideo, retkieväs, lämmin juoma, tarvittavat kuljetukset, kamerajalustan
käyttö, kuvausvinkkejä, rekiajelu
Hyvä tietää:
- Oma kamera mukaan
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

11. RETKI REVONTULTEN MAAILMAAN (KELKKASAFARI) ROWF026

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
135 €
Aktivoidu
Moottorikelkka, pohjoinen taivas, revontulet, leirinuotio, iglu, poroburger

Tule viettämään iltaa ulkoilmassa ja tutustumaan revontulten ihmeelliseen maailmaan
Illan pimetessä suuntaa kelkan keula kohti piilopaikkamme, joka on mitä mainioin revontulien tarkkailuun.
Upeassa igluteatterissa pääset näkemään revontulivideon,
joka esittelee faktoin ja tarinoin tätä tunnettua luonnonilmiötä. Istahda lämmittävän nuotion ääreen nauttimaan
herkullista poroburgeria ja juomaan kuumaa mehua. Alueelta löytyy kamerajalustoja ja oppaalta saat hyviä vinkkejä valokuvaamiseen pohjoisen yössä. Hyvällä tuurilla revontulet ja kirkas tähtitaivas kruunaavat iltasi!

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 164 Aikuinen
€ 82 Lapsi 4–14 v.
€ 135 Aikuinen
€ 67 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la
21:00 – 24:00
3h
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), revontulivideo, retkieväs, lämmin juoma, kamerajalustan käyttö, kuvausvinkkejä
Hyvä tietää:
- Tämän safarin co2 päästöt on kompensoitu moottorikelkkojen osalta.
- Omavastuun voi pienentää €150 maksamalla €15 / kuljettaja / safari.
- Lisämaksusta 1 henkilö / kelkka 45 € / henkilö.
- Oma kamera mukaan!
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

12. REVONTULI-ILLALLINEN SKY KITCHEN & VIEW NÄKÖALARAVINTOLASSA
Ilman kuljetuksia ROWF028 | Kuljetuksilla ROWF113
Kesto:
2,5 h
Hinta alkaen:
68 €
Tyyli:
Hidasta
Avainsanat:
Lappilainen ruoka, paikallisuus, kuksa, revontulet, Sky Kitchen & View
Moderni lappilainen ruoka hellii makuhermoja ja on ilo silmälle
Sky Kitchen & View on valittu useaan otteeseen Lapin parhaaksi ravintolaksi. Ounasvaaran huipulla sijaitseva näköalaravintola tarjoaa unohtumattomien makuelämysten lisäksi silmänruokaa myös upeiden maisemien muodossa.
Herkullisen kolmen ruokalajin Revontuli-illallisen jälkeen
on aika siirtyä kattoterassille tähyilemään pohjoisen taivasta ja nauttimaan kuksasta lämmikettä. Hyvällä tuurilla
revontulet täydentävät illalliselämyksen. Saat kuksan
muistoksi tästä upeasta illasta!

Ilman kuljetuksia
7.1.-31.3.
Kuljetuksilla*
7.1.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 68 Aikuinen
€ 34 Lapsi 4–14 v.
€ 88 Aikuinen
€ 44 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe
19:00 – 21:30
2,5 h
Sisältyy
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

MENU
Porotartar
Paahdettua nieriää, palsternakkapyree, tilli-wasabivinegrette, kevyesti pannulla paistettua matsutakea
Mustikkaleivos, mustikkasorbettia, marenkia ja käsin poimittuja mustikoita, kahvi / tee
Hintaan sisältyy: Kolmen ruokalajin Aurora menu, kuksa

Hyvä tietää:
- Sisältää ennalta sovitun menukokonaisuuden, ilmoitathan erityisruokavaliot varauksen yhteydessä. Lasten lista saatavilla.
- *Hinta kuljetuksilla sisältää menopaluun keskustan hotelleista, Joulupukin Pajakylästä ja Ounasvaaran hotelleista.

13. KOTAILLALLINEN (OUNASVAARA CHALETS)

Ilman kuljetuksia ROWF027 | Kuljetuksilla ROWF111
Kesto:
2 – 2,5 h
Hinta alkaen:
68 €
Tyyli:
Hidasta
Avainsanat:
Lappilainen ruoka, paikallinen, lohi, poronliha, avotuli
Idyllinen kotaillallinen
Nauti kanssamme unohtumaton illallinen perinteisessä
kodassa nuotion lämmössä! Unohda kiire ja hälinä ja istahda nauttimaan tunnelmallisesta illasta ja herkullisesta
lappilaisesta ruuasta. Illan kruunaa lätynpaisto nuotion
loimussa. Tilassa on A-oikeudet.
MENU
Loimulohta
Perinteinen poronkäristys ja perunamuusi
Lätyt ja hillo, kahvi / tee
Hintaan sisältyy: Kolmen ruokalajin kotaillallinen

Ilman kuljetuksia
7.1.-31.3.
Kuljetuksilla*
7.1.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 68 Aikuinen
€ 49 Lapsi 4–14 v.
€ 89 Aikuinen
€ 70 Lapsi 4–14 v.
to
18:00 – 20:00
2 – 2,5 h
Sisältyy
Ei sisälly
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Sisältää ennalta sovitun menukokonaisuuden, ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat varauksen yhteydessä
- Etukäteisvaraus suositeltavaa
- *Hinta kuljetuksilla sisältää menopaluun keskustan hotelleista, Joulupukin Pajakylästä ja Ounasvaaran hotelleista

14. RETKI RANUAN ELÄINPUISTOON ROWF025
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

5h
144 €
Hidasta
Eläinpuisto, pohjoisen eläimet, bussi, Ranua, Fazerin myymälä

Tutustu pohjoisen eläimiin Ranuan eläinpuistossa
Ranuan eläinpuiston läpi kulkevan polun varrella tapaat
Suomen ainoat jääkarhut sekä yli 50 pohjoisen eläinlajia.
Eläinpuisto on sitoutunut suojelemaan uhanalaisia eläinlajeja ja pitää huolta loukkaantuneista eläimistä. Kierroksen jälkeen sinulla on aikaa nauttia buffet lounas ja piipahtaa matkamuistomyymälöissä ennen paluuta Rovaniemelle
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, sisäänpääsy eläinpuistoon,
buffet-lounas, tarvittavat kuljetukset

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 160 Aikuinen
€ 80 Lapsi 4–14 v.
€ 144 Aikuinen
€ 72 Lapsi 4–14 v.
ke, la
11:00 – 16:00
5h
Kuljetukset 1 h / suunta
Sisältyy
Sisältyy
Kaikenikäiset
Erittäin helppo
Hidasta

Hyvä tietää:
- Suomen ainoat jääkarhut tavattavissa Ranualla
- Tutustu ennalta Ranuan eläinpuistoon Ranua Zoo -sovelluksella, ostettavissa Apple stroresta ja Goole playstä
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

15. POROSAFARI ROWF003

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2 – 2,5 h
124 €
Hidasta
Porotilavierailu, porosafari

Koe perinteinen rekiajelu ja vieraile paikallisella porotilalla
Pororeellä liikkuminen on ollut pohjoisessa kautta aikojen
perinteinen matkustustapa. Tutustu paikallisen porotilan
elämään ja koe ikimuistoinen rekikyyti poron vetämänä. Iltasafarilla saatat hyvällä tuurilla nähdä revontulien väriloiston. Retken kruunaa pysähdys leirinuotiolla, jossa sinulle tarjoillaan kahvia ja pullaa tulen lämmössä ennen
paluuta porotilalle.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, porotilavierailu, poroajelu, retkieväs, lämmin juoma
Hyvä tietää:
- Poro kasvattaa joka vuosi sarvensa uudelleen
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus:
Iltapäivälähtö
Iltalähtö
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 145 Aikuinen
€ 109 Lapsi 4–14 v.
€ 124 Aikuinen
€ 93 Lapsi 4–14 v.
ma, ke, pe, su
14:00 – 16:30
ti, to, la
18:30 – 21:00
2 – 2,5 h
Porosafarin kesto n. 1 h
Sisältää retkievään
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

16. HUSKYSAFARI 3 KM ROWF001

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

1 h 45 min
127 €
Aktivoidu
Huskytilavierailu, luonto, huskysafari, koiravaljakko

Nauti vauhdin hurmasta ja tutustu arktisiin rekikoiriin
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: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, koiratilavierailu, 3 km huskysafari, lämmin juoma

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

Hyvä tietää:
- Lapset matkustavat aikuisten kanssa samassa reessä (max. 2 aikuista ja 2 lasta per reki)
- Huskysafarilla toinen ohjastaa valjakkoa ja toinen istuu matkustajana
- Turvallisuussyistä kuljettajaa ei vaihdeta safarin aikana (lapset samassa reessä)
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

€ 141 Aikuinen
€ 106 Lapsi 4–14 v.
€ 127 Aikuinen
€ 95 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la, su
11:15 – 13:00
1 h 45 min
Huskysafarin kesto n. 20
min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

17. HUSKYSAFARI 10 KM ROWF049

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5 h
154 €
Aktivoidu
Huskytilavierailu, luonto, huskysafari, koiravaljakko

Aja 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 ja tutustumana koiratilan elämään tarinoiden muodossa.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, huskytilavierailu, 10 km huskysafari, lämmin juoma
Hyvä tietää:
- Lapset matkustavat oppaan ohjastamassa reessä
- Huskysafarilla toinen ohjastaa valjakkoa ja toinen istuu matkustajana,
mahdollisuus vaihtaa paikkoja safarin aikana
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus:
Aamulähtö
Iltapäivälähtö

Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 175 Aikuinen
€ 131 Lapsi 4–14 v.
€ 154 Aikuinen
€ 116 Lapsi 4–14 v.
ma - su
9:15 – 11:45
Mon – Sat
13:15 – 15:45
(ei saatavilla
huhtikuussa)
2,5 h
Huskysafari n. 1 h 15 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Helppo
Aktivoidu

18. POROSAFARI JOULUPUKIN PAJAKYLÄÄN ROWF059

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4h
145 €
Hidasta
Porotilavierailu, porosafari, Joulupukin Pajakylä

Matkusta pororeen kyydissä Joulupukin Pajakylään
Yhdistä porosafari ja tapaaminen Joulupukin kanssa. Matkaa perinteiseen tapaan pororeen kyydissä Joulupukin Pajakylään. Perillä sinulla on aikaa vierailla Joulupukin pääpostissa, tutustua Pajakylän lukuisiin matkamuistomyymälöihin ja tietenkin käydä tapaamassa Joulupukkia hänen omassa kammarissaan. Poroajokortti ja Napapiirin ylitystodistus jäävät muistoksesi mukavasta päivästä.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, porotilavierailu, porosafari, poroajokortti, Napapiriin ylitystodistus, vierailu
Joulupukin Pajakylässä
Hyvä tietää:
- Joulupukin Pajakylässä voit vierailla myös Lumiukkomaailmassa
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 168 Aikuinen
€ 126 Lapsi 4–14 v.
€ 145 Aikuinen
€ 109 Lapsi 4–14 v.
ti, to, la
9:30 – 13:30
4h
Porosafari n. 30 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Hidasta

19. RETKI PORO- JA HUSKYTILALLE ROWF007

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2 h 45 min
167 €
Aktivoidu
Porotilavierailu, huskytilavierailu, pohjoisen eläimet

Nämä pohjoisen eläimet ovat tottuneet talvisiin olosuhteisiin
Päivä alkaa tutustumalla porotilan arkeen ja poronhoitoon. Istahda rekeen taljojen päälle ja nauti puolen tunnin
pororekikyydistä, jonka päätteeksi sinulle myönnetään
poroajokortti. Matka jatkuu viereiselle huskytilalle, missä
innokkaat matkakumppanisi jo haukkuen odottavat.
Vauhdikkaan 3 km safarin jälkeen voit istahtaa nuotion äärelle lämmittelemään ja kuuntelemaan tarinoita koiratilan
arjesta.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, porotilavierailu, n. 30 min porosafari, poroajokortti, koiratilavierailu, 3 km huskysafari, lämmin juoma

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto

Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 192 Aikuinen
€ 144 Lapsi 4–14 v.
€ 167 Aikuinen
€ 125 Lapsi 4–14 v.
ke, pe, su
10:15 – 13:00
2h 45min
Porosafari n. 30 min
Huskysafari n. 20 min
Ei sisälly
Sisältyy
Kaikenikäisille
Erittäin helppo
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Yksi helpoimmista tavoista yhdistää tutustuminen kahteen erilaiseen pohjoisen eläimeen!
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

20. RETKI LIUKULUMIKENGILLÄ ROWF008

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
65 €
Aktivoidu
Liukulumikengät, luonto, metsäretki

Lähde hiihtoretkelle metsään helppokäyttöisillä liukulumikengillä
Helppokäyttöiset liukulumikengät yhdistävät lumikenkien
ja metsäsuksien parhaat ominaisuudet. Nauti luonnon
rauhasta ja maisemista rauhallisella hiihtoretkellä. Ennen
paluuta pysähdy vielä ansaitulle juomatauolle.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, ulkovarusteet, opastus, lämmin
juoma, hiihtovarusteet
Hyvä tietää:
- Soveltuu peruskuntoisille yli 12-vuotiaille
- Liukulumikenkä yhdistää lumikenkien ja metsäsuksien parhaat ominaisuudet
- Liukulumikengät myös vuokrattavissa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 78 Aikuinen
€ 39 Lapsi 12–14 v.
€ 65 Aikuinen
€ 32 Lapsi 12–14 v.
ma, to
10:00 – 13:00
3h
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo / Keskivaikea
Aktivoidu

21. LUMIKENKÄRETKI ROWF057

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

3h
70 €
Hidasta
Lumikengät, luonto, hiljaisuus

Lähde opastetulle lumikenkäretkelle talviseen metsään
Koe pohjoisen luonto kauneimmillaan. Lumikenkäretkellä
pääset nauttimaan ympäröivästä hiljaisuudesta ja maisemista. Evästauko nuotion lämmössä kruunaa iltasi!
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, retkieväs, lumikengät
Hyvä tietää:
- Sopii peruskuntoisille, yli 12-vuotiaille
- Voit myös vuokrata lumikengät ja tutustua Ounasvaaran ympäristöön
omatoimisesti
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 85 Aikuinen
€ 42 Lapsi 12–14 v.
€ 70 Aikuinen
€ 35 Lapsi 12–14 v.
ti, pe
14:30 – 17:30
3h
Sisältää retkievään
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Hidasta

22. TALVINEN RETKI SÄHKÖPYÖRILLÄ ROWF009

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2h
76 €
Aktivoidu
Fatbike, sähköpyörä, luonto, Ounasvaara, hiihtohissi, maisema

Tutustu talvisiin pyöräreitteihin sähköpyörällä
Lähde kanssamme opastetulle pyöräretkelle sähköavusteisella pyörällä! Ohjeistuksen jälkeen pääset polkemaan
pyörälläsi Ounasvaaran upeille ja monipuolisille talvireiteille. Istu hiihtohissiin ja nouse vaaran laelle nauttimaan
maisemista. Kaakaopaussin jälkeen matka jatkuu takaisin
kaupunkiin.
Hintaan sisältyy: ulkovarusteet, opastus, hissilippu, kaakao, pyörävuokra
Hyvä tietää:
- Paksut renkaat tekevät lumessa etenemisen helpoksi
- Soveltuu yli 12-vuotiaille
- Fatbike-pyöriä myös vuokralle
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Keskitalvi
7.1.-21.3.
Kevättalvi
22.3.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varustet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 81 Aikuinen
€ 40 Lapsi 12–14 v.
€ 76 Aikuinen
€ 38 Lapsi 12–14 v.
ma, ke, pe, su
9:30 – 11:30
2h
Ei sisälly
Sisältyy
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

23. RINTEET KUTSUVAT ROWF010

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4,5 h
109 €
Aktivoidu
Ounasvaara, hiihdonopettaja, vasta-alkaja

Opettele laskettelun alkeet hiihdonopettajan avustuksella
Oletko vasta-alkaja tai kenties taitosi vain ruosteessa?
Hiihdonopettajan avulla tutustut laskettelun perusteisiin
Ounasvaaran hiihtokeskuksessa, jonka rinteet ovat kuin
luodut vasta-alkajille. Aloituspaketti sisältää kuljetukset
hiihtokeskukseen, 45 min hiihtokoulun, 4 h hissilipun ja
välinevuokran. Voit siis suunnata hiihtokoulun jälkeen rinteeseen vielä omatoimisesti!
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, 45 min hiihtokoulu, 4 h hissilippu, 4 h varustevuokra

Ajankohta
7.1.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Ulkovarusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 109 Aikuinen
€ 109 Lapsi 6–14 v.
ke, pe
13:45 – 18:15
4,5 h
Ei sisälly
Ei sisälly
Yli 6-vuotialle
Helppo
Aktivoidu

Hyvä tietää:
- Ei sisällä ulkovarusteita
- Soveltuu yli 6-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

24. MAASTOHIIHTOKOULU ROWF012
Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

4,5 h
80 €
Aktivoidu
Ounasvaara, murtomaahiihto, vasta-alkaja

Tutustu maastohiihdon perusteisiin hiihdonopettajan johdolla
Tervetuloa hiihtokouluun Ounasvaaralle! Hiihdonopettaja
tutustuttaa sinut maastohiihdon perustekniikoihin. Hiihtokoulun jälkeen voit suunnata ladulle omatoimisesti. Hintaan sisältyy 4 h suksivuokra ja 45 min hiihtokoulu.
Hintaan sisältyy: 45 min hiihtokoulu, 4 h varustevuokra, tarvittavat kuljetukset
Hyvä tietää:
- Ei sisällä ulkovarusteita
- Soveltuu yli 6-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ajankohta
7.1.-4.4.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 80 Aikuinen
€ 80 Lapsi 6–14 v.
ke, pe
9:45 – 14:15
4,5 h
Ei sisälly
Ei sisälly
Yli 6-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

25. TALVIKELKKAILU ROWF013

Kesto:
Hinta alkaen:
Tyyli:
Avainsanat:

2,5h
93 €
Aktivoidu
Ounasvaara, talvikelkkailu, maisemahissi

Nauti vauhdin hurmasta talvikelkkaradalla Ounasvaaralla
Talvikelkkailu Ounasvaaralla on hauska kokemus! Talvikelkat on varustettu ohjauspyörällä ja jarruilla ja niiden
käyttö on helppoa. Saat ohjeistuksen kelkkailun saloihin,
jonka jälkeen on aika suunnata radalle. Kelkkailuun tarkoitettu 800 m rata laskee suoraan hiihtokeskukseen. Hissinousun aikana sinulla on aikaa hioa ajolinjoja seuraavaa
laskua varten.
Hintaan sisältyy: tarvittavat kuljetukset, opastus, 2 h talvikelkkailun,
hissilippu, kypärä ja turvallisuusohjeet
Hyvä tietää:
- Pakkasraja -18 °C
- Ei sisällä ulkovarusteita
- Soveltuu yli 12-vuotiaille
- Lisätietoja Yleistä-osiossa

Ajankohta
7.1.-31.3.
Saatavuus
Kokonaiskesto
Ruoka
Varusteet
Sopivuus
Vaativuustaso
Tyyli

€ 93 Aikuinen
€ 93 Lapsi 12–14 v.
ti, to
14:45 – 17:15
2,5 h
Ei sisälly
Ei sisälly
Yli 12-vuotiaille
Helppo
Aktivoidu

YLEISTÄ
VOIMASSAOLO:
Ohjelmien toteutus Rovaniemellä 7.1. - 4.4.2021. Takuulähdöt. Vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapland Safaris AC Oy • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI
Tel: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
safaris.fi/rovaniemi
Puhelimitse 8:00 - 22:00 (+358 16 33 11 200)
Hotellisi vastaanotosta
Lapland Safaris toimistolta

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 AC 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 €), ylläpidon 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

TAPAAMISPAIKKA:
Safariklubilla 30 min ennen lähtöä. Asiakkaat, jotka majoittuvat seuraavissa: Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Santasport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle, Hotelli Vartiosaari tai Arctic Tree House,
noudetaan vastaanotosta noin 45 min ennen ohjelman alkua. Asiakkaat, jotka majoittuvat seuraavissa: Santa
Claus Holiday Village, Snowman World & Snowman World Glass Resort, Nova Skyland, noudetaan Napapiirin infopisteen edestä (Arctic Circle information).

YLEISET EHDOT:

Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarien järjestäjänä Lapland Safaris AC Oy pidättää oikeuden
muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris AC 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). Poro-,
husky- ja moottorikelkkaretkiä ei suositella raskaana oleville
Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle), Lapland Safaris AC
Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.
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Kelkkasafari luontoon 2 h
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Ajajan unelma 3 h
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Joulupukkisafari 6 h
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Kelkkasafari porotilalle 3 h
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5

Kelkkasafari huskytilalle 3,5 h

6

Pilkkisafari 4 h
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Luonnon helmassa 5-6 h
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Revontulisafari 3 h (ei operoida huhtikuussa)
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Revontuliretki 4 h (ei operoida huhtikuussa)
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10

Pohjoisen taivaan alla (bussilla) 2,5 h
(ei operoida huhtikuussa)

Pohjoisen taivaan alla (kelkalla) 3 h
(ei operoida huhtikuussa)
Revontuli-illallinen Sky
12 Kitchen & View -näköalaravintolassa 2,5 h
(ei operoida huhtikuussa)
Kotaillallinen 2-2,5 h
13
(ei operoida huhtikuussa)
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14 Retki Ranuan Eläinpuistoon 5 h
15 Porosafari (14:00– 16:30) 2-2,5 h
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16 Porosafari (18:30 – 21:00) 2-2,5 h
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17 Huskysafari 3 km, 1 h 45 min
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17 Huskysafari 10 km, 2,5 h
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18 Porosafari Joulupukin Pajakylään 4 h
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19 Retki poro -ja huskytiloille 2 h 45 min
20 Altai-hiihtoretki 3 h
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21 Lumikenkäretki 3 h
22 E-fatbike-retki 2 h

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

23 Rinteet kutsuvat 4,5 h
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24 Hiihtokoulu 4,5 h
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25 Talvikelkkailu 2,5 h (ei operoida huhtikuussa)
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