ROVANIEMI – TALVISAFARIT 2019
(7.1.–14.4.2019)

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.
Kelkkasafari luontoon (14.00–16.00)
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

99 € / aikuinen

84 € / aikuinen

50 € / lapsi 4–14 vuotta

42 € / lapsi 4–14 vuotta

Joka päivä

Ajajan unelma (10.30–13.30)
Joka päivä
HUOM.! Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita, ja heillä on oltava voimassa oleva
ajokortti, sillä kaikki osallistujat ajavat omaa moottorikelkkaa.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan, sis. 1 henkilö/kelkka
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

178 € / aikuinen

145 € / aikuinen

2. JOULUPUKKISAFARI
(10.00–16.00)

Joka päivä

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. Saamme myös todistukset Napapiirin ylittämisestä.
KESTO: 6 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

217 € / aikuinen

182 € / aikuinen

109 € / lapsi 4–14 vuotta

91 € / lapsi 4–14 vuotta

3. KELKKASAFARI POROTILALLE
(10.00–13.00)

Joka päivä

Kelkkasafari porotilalle. Tutustumme lappilaiseen kulttuuriin ja poronhoitoon. Poroajotestin
läpäisseet saavat muistoksi kansainvälisen poroajokortin. Osallistumme myös Napapiirin
ylitysseremoniaan. Ennen paluuta kaupunkiin on mukava istahtaa nauttimaan kahvia tai
kuumaa mehua. Huom.! Tämä safari on osa Joulupukkisafaria.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

157 € / aikuinen

133 € / aikuinen

79 € / lapsi 4–14 vuotta

67 € / lapsi 4–14 vuotta

4. 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.
KESTO: 3,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

199 € / aikuinen

180 € / aikuinen

100 € / lapsi 4–14 vuotta

90 € / lapsi 4–14 vuotta

5. 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, missä voi ihailla näkymää 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

154 € / aikuinen

126 € / aikuinen

77 € / lapsi 4–14 vuotta

63 € / lapsi 4–14 vuotta

6. 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

198 € / aikuinen

180 € / aikuinen

7. REVONTULISAFARI KELKALLA
Tammi-helmikuu 18.00–21.00
Maaliskuu 19.00–22.00
(ei järjestetä huhtikuussa)

ma, ke, su
ma, ke, 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–31.3.2019

136 € / aikuinen

112 € / aikuinen

68 € / lapsi 4–14 vuotta

56 € / lapsi 4–14 vuotta

8. REVONTULIA ETSIMÄSSÄ
(21.00–01.00)
(ei järjestetä huhtikuussa)

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 PoroPekan 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–31.3.2019

114 € / aikuinen

102 € / aikuinen

57 € / lapsi 4–14 vuotta

51 € / lapsi 4–14 vuotta

9. POHJOISEN TAIVAAN ALLA
(ei järjestetä huhtikuussa)

ti, to, la

Lähde kanssamme revontulileirille. Se sijaitsee noin 10 kilometrin päässä kaupungista, ja sieltä
on esteetön näkymä pohjoisen taivaalle. Valtavaan igluun rakennetussa 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 tai ihailla pohjoisen taivasta lumiobservatoriossa avotulen
äärellä. Kodassa on tarjolla nuotiolla valmistettuja perinteisiä poroburgereita. 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–31.3.2019

117 € / aikuinen

85 € / aikuinen

59 € / lapsi 4–14 vuotta

43 € / lapsi 4–14 vuotta

Kelkalla (21.00–24.00)
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–31.3.2019

156 € / aikuinen

128 € / aikuinen

78 € / lapsi 4–14 vuotta

64 € / lapsi 4–14 vuotta

10. ILLALLINEN NÄKÖALARAVINTOLASSA
(19.00–21.30)
(ei järjestetä huhtikuussa)

ma, ke, pe

Sky-ravintola on valittu useaan otteeseen Lapin parhaaksi ravintolaksi, ja se on kuuluisa
modernista lappilaisesta ruoastaan. Ounasvaaran huipulla sijaitseva näköalaravintola tarjoaa
unohtumattomien makuelämysten lisäksi silmänruokaa, sillä sen panoraamaikkunoista ja
avoimelta kattoterassilta avautuvat upeat näkymät. Ylellisen kolmen ruokalajin Revontuletmenun jälkeen voit siirtyä kattoterassille nauttimaan lämmintä kotimaista marjamehua
ikiomasta kuksastasi. Hyvällä onnella taivaalla näkyy revontulia, jotka täydentävät
illalliselämyksen.
Menu:
∂ Porotartar
∂ Paahdettua nieriää, palsternakkapyreetä, tilli-wasabivinaigrettea, kevyesti soteerattua
tuoksuvalmuskaa
∂ Mustikkasorbettia, käsin poimittuja mustikoita, marenkia
∂ Kahvia/teetä

HUOM. Ohjelmaan sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista erikoisruokavalioista tai
allergioista on ilmoitettava etukäteen. Lasten menu saatavilla. Lämpimät varusteet eivät sisälly
hintaan. *Hinta sisältää edestakaiset kuljetukset keskustan hotelleista, Santa Claus Villagesta ja
Ounasvaara-hotelleista. Tapaamispaikkana on hotellin vastaanotto.
KESTO: 2,5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
ILMAN KULJETUKSIA
7.1.–31.3.2019

KULJETUKSILLA*
7.1.–31.3.2019

63 € / aikuinen

83 € / aikuinen

32 € / lapsi 4–14 vuotta

42 € / lapsi 4–14 vuotta

11. KOTAILLALLINEN – OUNASVAARA CHALETS
(18.00–20.00)
(ei järjestetä huhtikuussa)

to

Koe perinteinen kotaillallinen avotulen ääressä. Kiire ja hälinä unohtuu kodan rauhassa
perinneherkkujen äärellä. Nautimme hitaasti kypsytettyä loimulohta, poronkäristystä ja
perunamuusia. Aterian kruunaavat avotulella paistettavat lätyt, jotka vieraat voivat halutessaan
paistaa itse. Paikan päällä on ostettavissa rajoitettu valikoima viinejä, olutta ja muita juomia.
HUOM. Ohjelmaan sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista erikoisruokavalioista tai
allergioista on ilmoitettava etukäteen. Lämpimät varusteet eivät sisälly hintaan HUOM.!

Paikkoja rajoitetusti, ennakkovaraus suositeltavaa.
KESTO: 2–2,5 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
ILMAN KULJETUKSIA
7.1.–31.3.2019

KULJETUKSILLA*
7.1.–31.3.2019

66 € / aikuinen

86 € / aikuinen

45 € / lapsi 4–14 vuotta

65 € / lapsi 4–14 vuotta

12. RETKI RANUAN ELÄINPUISTOON
(11.00–16.00)

ke, la

Matkaamme autolla koko 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

155 € / aikuinen

140 € / aikuinen

78 € / lapsi 4–14 vuotta

70 € / lapsi 4–14 vuotta

13. POROSAFARI

Lähde ikimuistoiselle poroajelulle! Automatkan jälkeen saavumme porotilalle ja pääsemme
pororeen kyytiin. 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

138 € / aikuinen
104 € / lapsi 4–
14 vuotta

118 € / aikuinen

ma, ke, pe, su

89 € / lapsi 4–14 vuotta

Iltalähtö (18.30–21.00)
KESTO: 2–2,5 tuntia kuljetuksineen (porosafari 1 h)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

138 € / aikuinen

118 € / aikuinen

104 € / lapsi 4–14 vuotta

89 € / lapsi 4–14 vuotta

ti, to, la

14. 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

172 € / aikuinen

152 € / aikuinen

Joka päivä

129 € / lapsi 4–14 vuotta 114 € / lapsi 4–14 vuotta
Huskysafari 10 km, iltapäivälähtö (13.15–15.45)
Joka päivä, paitsi sunnuntaisin
(ei järjestetä huhtikuussa)
KESTO: 2,5 tuntia kuljetuksineen (huskyajelu noin 1 h 15 min)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–31.3.2019

172 € / aikuinen

152 € / aikuinen

129 € / lapsi 4–14 vuotta 114 € / lapsi 4–14 vuotta

Huskysafari 3 km (11.15–13.00)
KESTO: 1 h 45 min kuljetuksineen (huskyajelu noin 20 min)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

139 € / aikuinen

125 € / aikuinen

104 € / lapsi 4–14 vuotta

94 € / lapsi 4–14 vuotta

15. POROSAFARI JOULUPUKIN PAJAKYLÄÄN
(9.30–13.30)

ti, to, la, su

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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

160 € / aikuinen

138 € / aikuinen

120 € / lapsi 4–14 vuotta 104 € / lapsi 4–14 vuotta

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

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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

183 € / aikuinen

162 € / aikuinen

137 € / lapsi 4–14 vuotta 122 € / lapsi 4–14 vuotta

17. ALTAI-HIIHTORETKI
(10.00–13.00)

ma, to

Tule kokeilemaan metsähiihtoa! Altai-sukset ovat lyhyet ja helppokäyttöiset metsäsukset,
joissa yhdistyvät lumikenkien ja suksien parhaat puolet. Aikaisempaa hiihtokokemusta ei
tarvita. Rauhallisella hiihtoretkellä matkaamme lumisen metsän hiljaisuudessa ja pysähdymme
välillä nauttimaan lämmikettä. HUOM. Safari soveltuu 12 vuotta täyttäneille lapsille.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

74 € / aikuinen

62 € / aikuinen

37 € / lapsi 12–14 vuotta 31 € / lapsi 12–14 vuotta

18. 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: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

82 € / aikuinen

68 € / aikuinen

41 € / lapsi 12–14 vuotta 34 € / lapsi 12–14 vuotta

19. MAASTOPYÖRÄILYÄ SÄHKÖAVUSTEISELLA FATBIKELLA
(9.30–11.30)
ma, ke, pe, su
Nauti maastopyöräilystä raikkaassa talvisäässä! Ajamme sähköavusteisilla fatbikeilla
pohjoisen luonnossa. Suuntaamme Rovaniemen keskustasta Kemijoen lumipeitteiselle jäälle ja
kuuluisalle Ounasvaaralle. Vaaran laelle pääsemme hiihtohissillä. Ennen kuin jatkamme matkaa,
pidämme kaakaopaussin Sky Hotel Ounasvaaran kattoterassilla, josta on upeat näkymät
Rovaniemelle. Saamme tauosta potkua loppumatkaan, ja pyöräilemme takaisin kaupunkiin
hankea halkovaa polkua pitkin. HUOM. Safari soveltuu 12 vuotta täyttäneille ja edellyttää
peruspyöräilytaitoja.
KESTO 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

77 € / aikuinen

73 € / aikuinen

39 € / lapsi 12–14 vuotta 37 € / lapsi 12–14 vuotta

20. RINTEET KUTSUVAT!
(13.45–18.15)

ke, pe

Aloita laskettelu turvallisesti Ounasvaaran Hiihtokoulun opastuksella. Oletko aloittelija tai
ovatko taitosi kenties vain ruosteessa? Hiihdonopettaja opastaa sinua laskettelun
aloittamisessa. Aloituspakettimme sisältää kuljetukset, 4 tunnin hissilipun ja välinevuokran sekä
45 minuutin oppitunnin. Sen jälkeen voit suunnata rinteeseen omatoimisesti vielä 3 tunniksi.
HUOM. Lämpimät varusteet eivät sisälly hintaan. Safari soveltuu 6 vuotta täyttäneille lapsille.
KESTO: 4,5 h kuljetuksineen | HINNAT: henkilöä kohti
Sesonki:
7.1.–14.4.2019

105 € / aikuinen
105 € / lapsi 6–14 vuotta

21. HIIHTOKOULU
(9.45–14.15)

ke, pe

Tervetuloa aloittelijoiden hiihtokouluun Ounasvaaran hiihtokeskukseen! Opettelemme
murtomaahiihdon perusteet Ounasvaaran Hiihtokoulun ammattilaisopettajan johdolla. Sen
jälkeen voit suunnata hyvin merkityille laduille ja nauttia hiihtämisestä upeissa maisemissa.
Pakettimme sisältää 4 tunnin välinevuokran ja 45 minuutin oppitunnin. HUOM. Lämpimät
varusteet eivät sisälly hintaan. Safari soveltuu 6 vuotta täyttäneille lapsille.
KESTO: 4,5 h kuljetuksineen | HINNAT: henkilöä kohti
Sesonki:
7.1.–14.4.2019

77 € / aikuinen
77 € / lapsi 6–14 vuotta

22. TALVIKELKKAILU
(14.45–17.15)

(ei järjestetä huhtikuussa)

ti, to

Hauska ja vauhdikas talvikelkkailu Ounasvaaralla on ainutlaatuinen kokemus. 800 metrin
pituinen kovaksi tallattu kelkkarata on rakennettu nimenomaan talvikelkkailua varten.
Talvikelkat on varustettu ohjauspyörällä ja jarruilla. Ammattilaisoppaamme opettavat
käyttämään kelkkoja turvallisesti. Laskujen välissä voit ottaa rennosti tuolihississä ja vaihtaa
vinkkejä ajolinjoista kaverin kanssa. Hinta sisältää kuljetukset, 2 tuntia talvikelkkaradalla,
hissilipun, kypärän ja opastuksen. HUOM. Lämpimät varusteet eivät sisälly hintaan. Ohjelma
soveltuu 12 vuotta täyttäneille lapsille. Säävaraus, pakkasraja -18 astetta.
KESTO: 2 h 30 min kuljetuksineen | HINNAT: henkilöä kohti
Sesonki:
7.1.–31.3.2019

89 € / aikuinen
89 € / lapsi 12–14 vuotta

23. YÖN YLI KESTÄVÄ KELKKASAFARI
(tammikuun puolestavälistä maaliskuun loppuun)

ma, la

Lähde kanssamme Rovaniemelle, Lapin pääkaupunkiin! Tutustumme Lapin luonnon
ihmeisiin ja kiinnostavimpiin nähtävyyksiin. Kelkkailemme Rovaniemellä, joka on tunnettu
suurista joistaan, lumisista metsistään ja tietenkin Joulupukista. Yövymme tunnelmallisessa
erämaamökissä luonnon rauhassa. Matkan kruunaavat vierailut Lumihotelliin ja Joulupukin
Pajakylään. HUOM. Soveltuu vain aikuisille.
1. PÄIVÄ
Tapaamme oppaan Rovaniemen safariklubilla ja saamme safarivarusteet ja ajo-ohjeet.
Ensimmäisen päivän reittimme kulkee eteläisen Lapin upeimpien maisemien halki.
Pysähdymme lounaalle häikäisevän kauniiseen Lumihotelliin, minkä jälkeen matkamme jatkuu
erämaamökille. Mökin lämmityksen jälkeen valmistamme oppaan johdolla yhteisen illallisen.
Sitten on aika nauttia hiljaisuudesta, käydä kävelyllä kuunvalossa tai rentoutua elävän tulen
äärellä. Yöpyminen makuupusseissa samassa huoneessa muiden kanssa.
2. PÄIVÄ
Aamiaisen jälkeen on aika jatkaa matkaa moottorikelkoilla. Ajamme Joulupukin Pajakylään
tapaamaan Joulupukkia, tekemään ostoksia ja syömään herkullisen lounaan. Sitten
suuntaamme takaisin Rovaniemen keskustaan, palautamme lämpimät varusteet ja
hyvästelemme oppaan.

KESTO: noin 28 tuntia
HINTA: 680 € / henkilö (lisämaksu yksin ajamisesta 170 € / henkilö)
Saatavuus: Tammikuun 2019 puolestavälistä
maaliskuun 2019 loppuun
Takuulähdöt:
Maanantaisin ja lauantaisin (väh. 2 henkilöä)
Osallistujien enimmäismäärä: 6 henkilöä
Pitkillä safareilla suosittelemme vain yhtä henkilöä
moottorikelkkaa kohti. Lisämaksu yksin ajamisesta
on 170 € / henkilö (sis. ALV:n).
Majoitus: Yhteisessä mökissä jaetuissa
makuuhuoneissa,
ei suihkua, makuupussit.
Vaativuusaste:
(helppo/keskivaativa/vaativa)
helppo

Hinta sisältää
• opastuksen
• yöpymisen jaetuissa tiloissa, makuupussit
• kuvauksessa mainitut ateriat sekä
vettä ja kahvia/teetä
• 2 henkilöä / moottorikelkka,
polttoaineet, ylläpidon ja huollon sekä rajoitetun
vakuutuksen
(omavastuu enintään 980 € / vahinko)
• safarivarusteet: haalarit, villasukat, kengät,
hanskat,
kaulahuivi, kypäräpipo, kypärä
Osallistujan omat varusteet:
Osallistujat kantavat omat varusteensa repuissa.
Suosittelemme lämmintä kerrastoa ja ylimääräistä
vaatekertaa.

Saat lisätietoja yön yli kestävistä hysky- tai moottorikelkkasafareista osoitteesta:
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

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 seurueellesi, varusteiden toimitus hotelliin
Ota yhteyttä: info@laplandsafaris.fi

YLEISTÄ
VOIMASSAOLOAIKA:
Safarit toteutetaan Rovaniemellä 7.1.–14.4.2019. Takuulähdöt. Kaikkien safarien vähimmäisosallistujamäärä
on 2 aikuista.
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:
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
15 € / kuljettaja / safari.
Moottorikelkkaa on mahdollisuus ajaa yksin. Hinta riippuu safarin kestosta:
1–4 h 45 € / henkilö
yli 4 h 85 € / henkilö

pienennysmaksun

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 edellyttää erityisjärjestelyitä (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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Kelkkasafari huskytilalle 3,5 h
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Pilkkisafari kelkalla 4 h
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Luonnon helmassa 5–6 h
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Revontulisafari kelkalla 3 h
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Revontulia etsimässä 4 h
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Pohjoisen taivaan alla
• bussilla 2,5 h
• moottorikelkalla 3 h
Illallinen näköalaravintolassa
2,5 h
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Porosafari (18.30–21.00) 2–2,5 h
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Porosafari Joulupukin Pajakylään 4 h
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Lumikenkäretki 3 h

19 Maastopyöräilyä sähköavusteisella fatbikella
2h
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Huskysafari 3 km 1 h 45 min

17 Altai-hiihtoretki 3 h
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16 Retki poro- ja huskytilalle 2 h 45 min
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Retki Ranuan eläinpuistoon 5 h

Huskysafari 10 km 2,5 h
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Kotaillallinen

Porosafari (14.00–16.30) 2–2,5 h
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Rinteet kutsuvat!

κ

κ

Hiihtokoulu
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Talvikelkkailu
Yön yli kestävä kelkkasafari
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