ROVANIEMI – JOULUN JA
UUDENVUODEN SAFARIT 2018–2019
(1.12.2018–6.1.2019)

1. KELKKASAFARIT LUONTOON

Tutustu Lapin luontoon moottorikelkkaillen. Tällä hauskalla safarilla opit ajamaan
moottorikelkalla jokien jäällä ja lumisissa metsissä. Kelkkailemme vaaran laelle ihailemaan
näkymää kauniiseen jokilaaksoon. Tauolla nautimme lämmikkeeksi kuumaa juotavaa.
Koko perheen kelkkasafari (14.30–16.30)
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
99 € / aikuinen
74 € / lapsi 4–14 vuotta

Joka päivä

Aikuisten kelkkasafari (10.30–12.30)
Joka päivä
Huom. Safarin alaikäraja on 15 vuotta.
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
99 € / aikuinen

2. JOULUPUKKISAFARI
(10.00–16.00)

Joka päivä (paitsi 24.12.)

Suosituin safarimme, jossa yhdistyvät Lapin luonto, kulttuuri ja joulun henki. Päivä alkaa
kelkkasafarilla porotilalle, missä tutustumme poronhoitoon ja pohjoiseen elämäntapaan.
Pääsemme poroajelulle ja osallistumme Napapiirin ylitysseremoniaan. Iltapäivällä retki
jatkuu autolla Joulupukin Pajakylään, missä on aikaa tehdä ostoksia ja lähettää
postikortteja Joulupukin Pääpostista. Päivän aikana tapaamme itse Joulupukin ja
nautimme herkullisen lounaan kotoisassa ravintolassa. Saat myös todistuksen Napapiirin
ylittämisestä. HUOM. Jos moottorikelkkareitit ovat joulukuussa huonossa kunnossa tai
sääolosuhteet ovat huonot, matkat tilalle ja takaisin voidaan kulkea turvallisuussyistä
autolla. Ohjelmaan kuuluu silti moottorikelkalla ajamista.
KESTO: 6 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
217 € / aikuinen
163 € / lapsi 4–14 vuotta

3. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE
(10.30–14.00)

ti, to, la

Jos haluat kelkkailla ja tutustua valjakkokoiriin, tämä safari on kuin tehty sinulle.
Kelkkailemme huskytilalle, missä meidät toivotetaan iloisesti haukkuen tervetulleiksi.
Pääsemme kokemaan vauhdin hurmaa 20 minuutin koiravaljakkoajelulla ja tutustumme
huskytilan arkeen. Tilalle palattuamme nautimme lämmintä juotavaa nuotion ääressä.
Palaamme takaisin Rovaniemelle moottorikelkoilla. HUOM. Jos moottorikelkkareitit ovat
joulukuussa huonossa kunnossa tai sääolosuhteet ovat huonot, matkat tilalle ja takaisin
voidaan kulkea turvallisuussyistä autolla. Ohjelmaan kuuluu silti moottorikelkalla ajamista.
KESTO: 3,5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
199 € / aikuinen
149 € / lapsi 4–14 vuotta

4. PILKKISAFARI KELKALLA
(9.30–13.30)

ma, ke, pe, su

Lähde mukaan pilkkisafarille erämaajärvelle! Suuntaamme kelkkojen keulat pohjoiseen
kohti Ounasjokea ja jatkamme lumisten metsien halki ylös vaaralle, jolta aukeavat upeat
näkymät Lapin kauniiseen luontoon. Matkaamme lumisilla lakeuksilla, kunnes saavumme
pienelle erämaajärvelle. Valmistaudumme kokeilemaan kalaonneamme hiljaisuuden
ympäröimänä. Jos kalaonni suosii meitä, paistamme saaliin nuotiolla. Sen jälkeen
palaamme kaupunkiin hyvin ansaitulle levolle.
KESTO: 4 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
154 € / aikuinen
116 € / lapsi 4–14 vuotta

5. LUONNON HELMASSA
(11.00–16.00/17.00)

ma, to, la

Tällä kelkkasafarilla pääset nauttimaan pohjoisen luonnosta. Reittimme kulkee
monipuolisissa maisemissa, ja ensimmäisellä pysähdyspaikalla pääsemme kokeilemaan
pilkkimistä ja lumikenkäilyä. Sen jälkeen matka jatkuu halki metsän, missä kohtaamme
ehkä poroja etsimässä sammalta ja jäkälää jopa metrin korkuisten hankien alta. Näemme
ehkä muitakin ruokaa etsiviä metsäneläimiä. Päivän aikana nautimme paikalliseen tapaan
valmistetun herkullisen lounaan. HUOM. Safarin alaikäraja on 15 vuotta, ja se edellyttää
hyvää kuntoa.
KESTO: 5–6 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
198 € / aikuinen

6. REVONTULISAFARI KELKALLA
(18.00–21.00) (paitsi 24.12. ja 31.12.)

ma, ke, pe, su

Koe pohjoisen luonto illan hämärtyessä. Kelkkailemme lumisessa metsässä ja joen jäällä.
Hyvällä onnella matkaamme kuun ja tähtien loisteessa ja näemme revontulien väriloiston.
Nautimme lämmintä juotavaa ja eväitä nuotion lämmössä ja kuulemme lisää revontulista
ja Lapista.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
136 € / aikuinen
102 € / lapsi 4–14 vuotta

7. REVONTULIA ETSIMÄSSÄ

(21.00–01.00) (paitsi 24.12. ja 31.12.)
ma, ke, pe
Revontulien metsästystä pohjoisen yössä. Astumme ulos autosta keskellä asumatonta
seutua ja kävelemme uinuvan luonnon ympäröimälle joelle. Saavumme parhaaseen
revontulien katselupaikkaan, mutta meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä, sillä revontulet ovat
arvaamattomia: koskaan ei tiedä, missä ja milloin ne ilmestyvät! Nautimme luonnon
rauhasta ja paistamme makkaraa nuotiolla. Ennen kuin lähdemme luonnon helmasta,
pistäydymme kotoisassa Poro-Pekan Pirtissä. Isäntäväki toivottaa meidät lämpimästi
tervetulleiksi ja esittelee menneitä aikoja henkivää asumustaan. Tämä rentouttava retki
tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille. Matkat kuljetaan autolla (50 km / suunta).
KESTO: 4 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
114 € / aikuinen
86 € / lapsi 4–14 vuotta

8. POHJOISEN TAIVAAN ALLA (BUSSIKULJETUS)
(21.30–24.00)

ti, to, la

Lähde kanssamme revontulileirille. Se sijaitsee noin 10 kilometrin päässä kaupungista, ja
sieltä on esteetön näkymä pohjoisen taivaalle. Leirin ulkoilmateatterissa esitetään
revontulielokuva, jossa kerrotaan aiheesta mielenkiintoisia faktoja ja tarinoita sekä
näytetään mahtavia kuvia revontulista. Meillä on aikaa katsella ympärillemme, käydä
ajelulla moottorikelkan vetämässä reessä ja ihailla taivasta lumiobservatoriossa.
Herkuttelemme perinteisillä poroburgereilla tai paistamme makkaraa nuotiolla. Otathan
oman kameran mukaan. Jos taivas on kirkas ja meillä on onnea, näemme kuun ja tähtien
lisäksi revontulien väriloiston. Opas kertoo vinkkejä revontulien kuvaamiseen, ja saatavilla
on kamerajalustoja.
Bussilla (21.30–24.00 kuljetuksineen)
KESTO: 2,5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
117 € / aikuinen
88 € / lapsi 4–14 vuotta

9. RETKI RANUAN ELÄINPUISTOON
(11.00–16.00)

ke, la

Matkaamme autolla päiväksi Ranuan eläinpuistoon, joka on maailman pohjoisimpia
eläintarhoja. Se sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Rovaniemeltä. Kävellessämme puiston
halki näemme pohjoisen eläimiä niiden luonnollisessa ympäristössä. Nautimme lounaan
kotoisassa ravintolassa ja käymme karkkiostoksilla Fazerin myymälässä.
KESTO: 5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
155 € / aikuinen
116 € / lapsi 4–14 vuotta

10. POROSAFARI

Lähde ikimuistoiselle poroajelulle! Matkustamme autolla porotilalle kokeilemaan
poroajelua. Tämä perinteinen matkustustapa lumisten metsien halki on ainutlaatuinen
kokemus. Iltasafarilla saatamme hyvällä tuurilla nähdä revontulien väriloiston. Nautimme
pullakahvit nuotion äärellä ja kuulemme lisää poronomistajien elämästä.
Iltapäivälähtö (14.00–16.30)
KESTO: 2–2,5 tuntia kuljetuksineen (porosafari 1 h)
HINNAT: henkilöä kohti
138 € / aikuinen
104 € / lapsi 4–14 vuotta

ma, ke, pe, su

Iltalähtö (18.30–21.00)
Joka päivä, paitsi sunnuntaisin ja 24.12. ja 31.12.
KESTO: 2–2,5 tuntia kuljetuksineen (porosafari 1 h)
HINNAT: henkilöä kohti
138 € / aikuinen
104 € / lapsi 4–14 vuotta

11. HUSKYSAFARIT

Vauhdin hurmaa koiravaljakolla! Lyhyen automatkan jälkeen saavumme koiratilalle, missä
meidät toivotetaan iloisesti haukkuen tervetulleiksi. Saatuamme ohjeet reen käsittelyyn on
aika siirtyä valjakoihin ja lähteä matkaan. Tilalle palattuamme nautimme kuumaa
marjamehua nuotion äärellä ja kuulemme lisää huskyjen elämästä.
Huskysafari 10 km, aamulähtö (9.15–11.45)
KESTO: 2,5 tuntia kuljetuksineen (huskyajelu noin 1 h 15 min)
HINNAT: henkilöä kohti
172 € / aikuinen
129 € / lapsi 4–14 vuotta

Joka päivä

Huskysafari 10 km, iltapäivälähtö (13.15–15.45) Joka päivä, paitsi sunnuntaisin
KESTO: 2,5 tuntia kuljetuksineen (huskyajelu noin 1 h 15 min)
HINNAT: henkilöä kohti
172 € / aikuinen
129 € / lapsi 4–14 vuotta
Koko perheen huskysafari 3 km (11.15–13.00)
KESTO: 1 h 45 min kuljetuksineen (huskyajelu noin 20 min)
HINNAT: henkilöä kohti
139 € / aikuinen
104 € / lapsi 4–14 vuotta

12. POROSAFARI JOULUPUKIN PAJAKYLÄÄN
(9.30–13.30)
* Lisälähdöt: 21.12. ja 23.12. (9.30–13.30)
* Huom.! 25.12. lähtö 10.30–14.30

Joka päivä

ti, to, la

Lappi tunnetaan Joulupukin ja porojen kotipaikkana. Tällä porosafarilla pääset
tapaamaan Joulupukkia! Matkaamme poron vetämässä reessä porotilalta Joulupukin
Pajakylään lumisen metsän halki. Joulupukin tapaamisen lisäksi aikaa jää myös
postikorttien lähettämiseen Joulupukin Pääpostista ja ostosten tekoon käsityö- ja
matkamuistomyymälöissä. Saamme poroajokortit ja Napapiirin ylitystodistukset muistoksi
mukavasta päivästä. Matkat kuljetaan autolla.
KESTO: 4 tuntia kuljetuksineen (poroajelu noin 30 minuuttia)
HINNAT: henkilöä kohti
160 € / aikuinen
120 € / lapsi 4–14 vuotta

13. RETKI PORO- JA HUSKYTILALLE
(10.15–13.00)

ma, ke, pe, su

Lähde kanssamme tutustumaan poroihin ja valjakkokoiriin. Aloitamme päivän vierailulla
paikalliselle porotilalle, missä tutustumme pohjoiseen elämäntapaan ja poronhoitoon.
Osallistumme puolen tunnin rauhalliselle poroajelulle metsän halki. Saatuamme
kansainvälisen poroajokortin matkamme jatkuu koiratilalle. Vuorossa on vauhdikas
20 minuutin huskysafari, jonka jälkeen on mukava istahtaa nuotion ympärille nauttimaan
lämmikettä ja kuulemaan lisää koiratilan arjesta. Matkat kuljetaan autolla.
KESTO: 2 h 45 min kuljetuksineen | HINNAT: henkilöä kohti
183 € / aikuinen
137 € / lapsi 4–14 vuotta

14. RETKI JOULUPUKIN SALAISELLE PORONKOULUTUSLEIRILLE
(12.30–14.30/15.00)

ti, to

Tiesitkö, että Rovaniemellä on salainen koulutusleiri Joulupukin poroille? Siellä
koulutetaan erikoisporoja, jotka vetävät pukin rekeä aattoiltana. Pukki ei joulukiireiltään
ehdi itse paikalle, mutta tontut ja poronomistajat ovat saaneet luvan paljastaa meille
koulutusleirin salaisuudet. Voit kokeilla aloittelevan poron ohjastamista lyhyellä
harjoitusradalla (ei kuitenkaan lentäen). Tutustumme pukin porojen salaiseen ruokavalioon
ja koulutusmenetelmiin. Saamme myös kokeilla, millaisia G-voimia pukki kokee reellä
viilettäessään. Leirille on kaupungista vain 15 minuutin bussimatka. Ohjelma on
suunniteltu lapsiperheille.
KESTO: 2–2,5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
150 € / aikuinen
113 € / lapsi 4–14 vuotta

15. LUMIKENKÄRETKI
(14.30–17.30)

ti, pe

Lumikenkäretkellä metsässä koet pohjoisen luonnon aidoimmillaan. Kuljemme
lumikengillä upeassa talvisessa luonnossa. Lumiset metsät lumoavat meidät
hiljaisuudellaan ja kauneudellaan. Pysähdymme nuotion äärelle nauttimaan eväitä ja
kuuntelemaan metsän ja nuotion hiljaisia ääniä. HUOM. Safari soveltuu 12 vuotta
täyttäneille lapsille.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
82 € / aikuinen
62 € / lapsi 12–14 vuotta

16. KOTAILLALLINEN

(18.30–21.00)
(paitsi 24.12. ja 31.12.)
ma, pe
Koe perinteinen kotaillallinen avotulen ääressä. Lyhyen bussimatkan jälkeen saavumme
kotoisalle erämaakodalle. Rentoudumme avotulen lämmössä ja maistelemme alkupalaksi
kylmä- ja lämminsavulohta. Lapsilla on mahdollisuus paistaa makkaraa. Pääruokana on
kokin valmistamaa perinteistä karjalanpaistia ja perunamuusia. Aterian kruunaavat
avotulella paistettavat lätyt, jotka vieraat voivat halutessaan paistaa itse. Paluukuljetus
kaupunkiin. HUOM. Ohjelmaan sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista
erikoisruokavalioista tai allergioista on ilmoitettava etukäteen. HUOM. Paikkoja
rajoitetusti, ennakkovaraus suositeltavaa.
KESTO: 2,5–3 h kuljetuksineen | HINNAT: henkilöä kohti
96 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–14 vuotta

17. RETKI JOULUPUKIN PIILOPIRTILLE
(11.00–15.00)

Vain maanantaina 24.12.2018

Tervetuloa Joulupukin salaiseen piilopaikkaan, joka on yksi Lapin parhaiten varjelluista
salaisuuksista! Lasten joulumieli tarttuu aikuisiinkin taianomaisessa metsässä, missä
tapaamme Joulupukin apulaisia eli tonttuja ja metsän eläimiä. Pukki on jo lähtenyt
jakamaan lahjoja, mutta hän on jättänyt meille viestin.
Joulukiireiden vuoksi pukki ja tontut tarvitsevat apuamme. Autamme tonttuja ruokkimaan
metsän lintuja ja koristelemaan joulukuusen. Sitten vuorossa on Napapiirin ylitysseremonia
ja ajelu Joulupukin poron vetämässä reessä. Kiireisen päivän päätteeksi nautimme
metsämökissä herkullisen ja hyvin ansaitun joululounaan. Kuljetukset bussilla (noin
30 minuuttia / suunta).
KESTO: 4 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
145 € / aikuinen
109 € / lapsi 4–14 vuotta

18. LUMIRIEHA
(11.30–14.30)
25.12.2018

Vain

tiistaina

Tänään otetaan lumesta kaikki ilo irti! Lapsille on minikelkkoja, ja aikuiset pääsevät
15 minuutin moottorikelkka-ajelulle. Neljä mönkijää on tarkoitettu kaikkien käyttöön.
Alueelta löytyy lisäksi potkukelkkoja, lumikenkiä ja suksia sekä talvikelkkarata ja
jäägolfkenttä. Pääsemme kokeilemaan pilkkimistä ja pelaamaan jääkiekkoa. Lämmintä
juotavaa on tarjolla nuotioiden vieressä koko päivän. Suuressa kodassa voit paistaa
makkaraa ja nauttia lämmintä keittoa.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
112 € / aikuinen
84 € / lapsi 4–14 vuotta

19. ILLALLINEN LUMIMAAN IGLURAVINTOLASSA
(19.00–21.00)

Vain keskiviikkona 26.12.2018

LUMIMAAN 200-paikkainen igluravintola luo upeat puitteet illalliselle. Roihut ja kynttilät
valaisevat tunnelmallisesti pihamaata. Huonekalut on valmistettu jäästä ja valaistuksena
on käytetty myrskylyhtyjä ja kynttilöitä. Katossa tuikkii tähtitaivas. Ihailemme
tunnelmallisessa valaistuksessa kimaltavia jääveistoksia samalla, kun nautimme kolmen
ruokalajin illallisen. Kuljetukset bussilla. HUOM. Ohjelmaan sisältyy kiinteä menu, joten
mahdollisista erikoisruokavalioista tai allergioista on ilmoitettava etukäteen.
MENU:
* Yrttinen tomaattikeitto
* Häränlihastroganoff ja perunasose
* Lämmin isoäidin pullavanukas ja vaniljakastike
Kahvia tai teetä

KESTO: 2 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
128 € / aikuinen
96 € / lapsi 4–14 vuotta

20. UUDENVUODEN JUHLA
(22.30–01.00)

Vain maanantaina 31.12.2018

Klo 22.00 kuljetus hotelleista juhlapaikalle (20 minuuttia kaupungista).
Toivotamme uuden vuoden tervetulleeksi taianomaisella Napapiirillä. Koko perheen
juhlassamme on luvassa tulta, lunta ja jäätä, valoja ja varjoja sekä musiikkia ja tanssia.
Shamaanit pitävät tunnelmaa yllä kellon käydessä kohti keskiyötä. Itse Joulupukki
piipahtaa illan aikana tervehtimässä juhlakansaa. Illan kruunaavat jättimäinen lumidisco,
lumibaarit, upea ilotulitus ja tanssishow. Shamaanit, entisaikojen parantajat, ennustavat
juhlijoille, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Juhla järjestetään Ounasjoen rannalla
tunnelmallisissa talvimaisemissa.
Paluukuljetus kaupunkiin klo 00.30/01.00.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
98 € / aikuinen
69 € / lapsi 4–14 vuotta

ERIKOISUUDET
LÖYDÄ LUONTOSI! Meiltä voit vuokrata päivittäin lumikenkiä ja talvivarusteita
SESONGIN ERIKOISUUDET: www.laplandsafaris.com
YÖN YLI KESTÄVÄT RETKET: www.laplandsafaris.com/overnight-adventures
RÄÄTÄLÖI

SAFARISI: Omat lähdöt
Ota yhteyttä: info@laplandsafaris.fi

seurueellesi,

varusteiden

toimitus

hotelliin

VOIMASSAOLOAIKA:
Safarit toteutetaan Rovaniemellä 1.12.2018–6.1.2019.
vähimmäisosallistujamäärä on 2 aikuista.

Takuulähdöt.

Kaikkien

safarien

YLEISTÄ

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris AC Oy Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI
Puhelin: +358 (0) 16 33 11 200 • Sähköposti: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Mobiililaitteella: safaris.fi/rovaniemi
Puhelimitse päivittäin klo 22 saakka (+358 16 33 11 200)
Hotellin vastaanotosta
Lapland Safaris -toimistosta

LAPSET:
Lasten hinnat koskevat 4–14-vuotiaita lapsia.
Moottorikelkat: lasten hinta oikeuttaa paikkaan oppaan kelkan vetämässä reessä. Aikuisen hinnan
maksaessaan yli 140 cm:n pituinen lapsi voi istua moottorikelkan kyydissä aikuisen takana.
Lumikenkä- ja hiihtoretket voivat olla fyysisesti haastavia, joten ne eivät sovellu alle 12-vuotiaille
lapsille, paitsi jos ohjelma on erityisesti suunniteltu lapsille.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset voivat osallistua safareille ilmaiseksi, mutta huomioithan, että
kaikki safarit eivät sovellu pienille lapsille. Alle 2-vuotiaiden lasten osallistumista
moottorikelkkasafareille ei suositella. Lapland Safaris AC Oy varaa oikeuden evätä pienten lasten
osallistumisen turvallisuussyistä (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden vuoksi).
HINTAAN SISÄLTYY:
Kaikkien moottorikelkkasafarien hintaan sisältyvät lämpimät varusteet, opastus, 2 henkilöä /
kelkka (ajamista vuorotellaan), polttoaineet, liikennevakuutus (enimmäisomavastuu 980 €),
ylläpito ja huolto sekä arvonlisävero. Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18-vuotias, ja
hänellä on oltava SUOMESSA voimassa oleva ajokortti. Huom. Omavastuuta voi pienentää
150 euroon maksamalla omavastuun pienennysmaksun 15 € / kuljettaja / safari.
Moottorikelkkaa on mahdollisuus ajaa yksin. Hinta riippuu safarin kestosta:
1–4 h 45 € / henkilö
yli 4 h 85 € / henkilö
TAPAAMISPAIKKA:
Tapaaminen safaritoimistolla 30 minuuttia ennen lähtöä. Seuraavissa hotelleissa majoittuvat
asiakkaat haetaan hotellista noin 45 minuuttia ennen lähtöä: Lapland Hotels Sky Ounasvaara,
Santasport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle, Snowman World, Hotel
Vartiosaari ja Arctic TreeHouse. Santa Claus Holiday Villagessa ja Nova Skyland Hotelissa
majoittuvat asiakkaat haetaan Snowman Worldin vastaanotosta.
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. Ennakkoon maksettuja safareja ei hyvitetä.
Moottorikelkan kuljettaja on vastuussa kelkalle aiheuttamistaan vahingoista. Enimmäisomavastuu
on 980 € / henkilö / moottorikelkka / vahinko.
HUOM. Ohjelmamme, erityisesti lumikenkä-, hiihto-, moottorikelkka-, husky- ja pororetket, voivat
olla fyysisesti haastavia, ja osallistujat voivat altistua erilaiselle fyysiselle rasitukselle, tärinälle tai
hiilimonoksidille (moottorikelkkaillessa). Husky-, poro- ja moottorikelkkaretkiä ei suositella
raskaana oleville naisille, jotta vältytään ongelmilta ja taataan kaikkien osallistujien turvallisuus.
Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle),
Lapland Safaris AC Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.

OHJELMATAULUKKO

Hinnat ilmoitettu järjestyksessä aikuinen/lapsi. Lasten hinta koskee 4–14-vuotiaita lapsia.

OHJELMAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kelkkasafari luontoon 2 h
99 € / 74 €
Joulupukkisafari 6 h (ei 24.12.)
217 € / 163 €

Pilkkisafari kelkalla 4 h
154 € / 116 €
Luonnon helmassa 5–6 h
198 €
Revontulisafari kelkalla
3 h 136 € / 102 €
Revontulia etsimässä 4 h
114 € / 86 €

PE

LA

SU

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ
κ

Porosafari (18.30–21.00) 2–2,5 h

172 € / 129 €
Koko perheen huskysafari 3 km

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ
κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

l

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

160 € / 120 €

Retki Joulupukin salaiselle
14 poronkoulutusleirille 2–2,5 h 150 € /
113 €

κ

κ

Porosafari Joulupukin Pajakylään 4 h
Retki poro- ja huskytilalle 2 h 45 min
183 € / 137 €

κ

κ

155 € / 116 €
138 € / 104 €

κ
κ

Retki Ranuan eläinpuistoon 5 h

139 € / 104 €

13

TO

Pohjoisen taivaan alla (bussikuljetus)
2,5 h 117 € / 88 €

Huskysafari 10 km

12

KE

199 € / 149 €

138 € / 104 €

11

TI

Kelkkasafari huskytilalle 3,5 h

Porosafari (14.00–16.30) 2–2,5 h
10

MA

κ

κ
κ

κ

κ
κ

κ

κ

15
16
17
18
19
20

Lumikenkäretki 3 h

κ

82 € / 62 €
Kotaillallinen 2,5–3 h
96 € / 72 €
Retki Joulupukin piilopirtille 4 h
145 € / 109 €

κ

25.12.

112 € / 84 €
Illallinen Lumimaan igluravintolassa
2 h 128 € / 96 €
98 € / 69 €

κ

24.12.

Lumirieha 3 h

Uudenvuoden juhla 2 h

κ

26.12.
31.12.

