KEMI – TALVISAFARIT 2018–2019
(15.12.2018–13.4.2019 ellei toisin mainita)

1. KELKKASAFARI ENSIKERTALAISELLE
(10.00–11.00 ja 15.00–16.00)

ti, to, la

Haluaisitko kokeilla moottorikelkkasafaria, mutta et ole varma taidoistasi? Tämä safari on
kuin tehty sinulle! Kelkkaoppitunnin jälkeen totuttelet käsittelemään kelkkaa lyhyellä ajelulla.
Kelkkoja on säädetty siten, että aloittelijoiden on helpompaa ja turvallisempaa ajaa niillä.
Tämän kokemuksen jälkeen voit osallistua myös pidemmille safareille!
KESTO: 1 tunti | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
15.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

88 € / aikuinen
53 € / lapsi 4-14 vuotta

75 € / aikuinen
45 € / lapsi 4–14 vuotta

2. KAHDEN MAAN RAJALLA
(9.00–12.00) (27.12. alkaen)

ma, ke, pe, su

Meri yhdistää kaksi pohjoismaata. Suuntaamme kelkkojen keulat meren jäälle ja kohti
Ruotsin rajaa. Nautimme saarimaisemista ja juhlistamme rajan ylittämistä nauttimalla
lämmintä mehua. Hyvällä tuurilla näemme hylkeitä ja muita pohjoisen eläimiä.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
27.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

111 € / aikuinen
94 € / aikuinen
67 € / lapsi 4–14 vuotta 57 € / lapsi 4-14 vuotta

3. PILKKIRETKI KELKALLA
(12.00–14.30)

ti, to, la

Lähde mukaan kelkkasafarille Pohjanlahdelle. Kokeilemme kalaonneamme pilkkimällä.
Hyvällä tuurilla saamme saalista, jonka pääsemme valmistamaan avotulella. Ennen paluuta
nautimme nuotion ääressä retkievästä ja nokipannukahvit.
KESTO: 2,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
15.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

127 € / aikuinen
108 € / aikuinen
76 € / lapsi 4–14 vuotta 65 € / lapsi 4–14 vuotta

4. LUMIKENKÄRETKI
(15.00–17.00)

ma, ke, pe

Koe pohjoiset metsät ja jäiset lakeudet aidoimmillaan. Matka alkaa rekikuljetuksella, jonka
jälkeen lumikenkäseikkailu voi alkaa. Opastetulla kävelyllä pääset nauttimaan talvisten
metsien hiljaisuudesta ja kauneudesta. Pysähdymme nauttimaan eväitä ja kuuntelemaan
metsän hiljaisia ääniä. HUOM. Safari soveltuu 12 vuotta täyttäneille lapsille.
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
15.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

82 € / aikuinen
70 € / aikuinen
49 € / lapsi 12–14 vuotta 42 € / lapsi 12–14 vuotta

5. FATBIKE-SAFARI
(13.00-16.00) (19.1. lähtien)

ma, to, la

Lähde fatbike-seikkailulle meren jäälle ja kiehtovaan saaristoon. Fatbike-pyörien leveiden
renkaiden ansiosta lumessa ajaminen on tasaista ja vakaata. Tällä nautinnollisella ja
rentouttavalla retkellä pyöräilemme Pohjanlahden jäällä ja luonnossa. Paistamme
makkaraa ja juomme kupposen kuumaa nuotion äärellä. Samalla kuuntelemme tarinoita
paikallisesta luonnosta ja elämästä Lapissa. HUOM: Safari soveltuu 12 vuotta täyttäneille
ja edellyttää peruspyöräilytaitoja.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
19.1.2019–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

89 € / aikuinen
76 € / aikuinen
53 € / lapsi 12–14 vuotta 46 € / lapsi 12–14 vuotta

6. OLOKOLO-LUKSUSAJELU
(14.00–15.30)

Joka päivä (paitsi sunnuntaisin)

Hyppää kelkan vetämän lasikattoisen Olokolo-reen kyytiin. Arktisen meren upea
saaristo tarjoaa loistavan mahdollisuuden bongata paikallisia villieläimiä, kuten merikotkia
ja hirviä. Olokolon lämpimässä tilassa voit ihailla taivaan muuttuvia sävyjä keskellä kaunista
luontoa. Samalla voit nauttia lämmintä juotavaa ja virvokkeita. HUOM. Enintään 4 henkilöä
/ Olokolo (esim. 2 aikuista + 2 lasta tai 1 aikuinen + 3 lasta)
KESTO: 1,5 tuntia | HINNAT: yhtä Olokoloa kohti
Sesonki
15.12.2018–13.4.2019

265 € / Olokolo

7. OPASTETTU KIERROS LUMILINNASSA
(11.00–11.45 & 17.00–17.45) (20.1. alkaen)

Joka päivä

Tervetuloa LumiLinnan opastetulle kierrokselle ammattimaisen jää- ja
lumirakentamisen maailmaan! Saat tietää, miten linna on rakennettu ja mitä kaikkea se
pitää sisällään. Hintaan sisältyy LumiLinnan sisäänpääsymaksu ja alkoholiton
tervetulojuoma.
KESTO: 30–45 minuuttia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki:
20.1.2019–13.4.2019

51 € / aikuinen
31 € / lapsi 4–14 vuotta

8. LUONNON HELMASSA
(10.00–16.00) (27.12. alkaen)

ke, la

Lähde kelkkasafarille nauttimaan upeasta luonnosta. Reittimme kulkee meren jäällä ja
kapeilla metsäpoluilla. Ensimmäisellä pysähdyspaikalla pääsemme kokeilemaan
lumikenkäilyä talvisessa metsässä. Toisella pysähdyspaikalla kokeilemme pilkkimistä
oppaan valmistaessa lounasta nuotiolla. Lapin sää voi vaihtua nopeasti jäätävästä tuiskusta
auringonpaisteeseen, joten kelkkareitti saattaa muuttua sääolosuhteiden vuoksi. HUOM.
Safarin alaikäraja on 15 vuotta, ja se edellyttää hyvää kuntoa.
TOTEUTUS: 27.12.2018–13.4.2019
KESTO: 6 tuntia | HINNAT: henkilöä kohti
Sesonki A:
27.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

195 € / aikuinen

180 € / aikuinen

9. REVONTULISAFARI KELKALLA
(20.00–22.00) (ei järjestetä huhtikuussa)

ma, ke, pe, su

Koe pohjoisen luonto illan hämärtyessä. Kelkkailemme lumisessa metsässä ja meren jäällä.
Hyvällä onnella matkaamme kuun ja tähtien loisteessa ja näemme revontulien väriloiston.
Nautimme lämmintä juotavaa nuotion lämmössä ja kuulemme lisää revontulista ja Lapista.
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
15.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–30.3.2019

134 € / aikuinen
114 € / aikuinen
80 € / lapsi 4–14 vuotta 68 € / lapsi 4–14 vuotta

10. SEIKKAILUJEN SAAREN REVONTULIRETKI
(19.30–22.00) (27.12. alkaen, ei järjestetä huhtikuussa) ti, to, la
Illan hämärtyessä Seikkailujen Saarella alkaa revontulien yö. Näemme revontulielokuvan,
jossa kerrotaan aiheesta mielenkiintoisia faktoja ja tarinoita sekä näytetään mahtavia kuvia
revontulista. Meillä on aikaa katsella ympärillemme ja paistaa nuotiolla makkaraa. Mikä
parasta, käymme ajelulla meren jäällä kelkan vetämissä Olokoloissa. 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.
Safari moottorikelkan vetämässä reessä (19.30–22.00) (kuljetuksineen)
KESTO: 2,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
27.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–30.3.2019

137 € / aikuinen
123 € / aikuinen
82 € / lapsi 4–14 vuotta 74 € / lapsi 4–14 vuotta
Safari moottorikelkoilla (19.00–22.00)
KESTO: 3 tuntia | HINTA: sesongin mukaan
Sesonki A:
27.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–30.3.2019

157 € / aikuinen
141 € / aikuinen
94 € / lapsi 4–14 vuotta 85 € / lapsi 4–14 vuotta

11. TALVINEN SAARIHYPPELY
(9.00–12.00) (27.12. alkaen)

ti, to, la

Tutustu Kemin saaristoon hiihtämällä saarelta toiselle. Moottorikelkan vetämä reki kuljettaa
meidät Seikkailujen Saarelle, jossa pääset hiihtämään talvimetsään soveltuvilla suksilla.
Unohtumattoman hiihtoretken jälkeen paistamme makkaraa nuotiolla. Palaamme
kaupunkiin rekikuljetuksella. HUOM. Safari soveltuu 12 vuotta täyttäneille lapsille.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
27.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

132 € / aikuinen
79 € / lapsi 12–14 vuotta

119 € / aikuinen
71 € / lapsi 12–14 vuotta

12. HUSKYSAFARI
(11.30–14.30)

ma, ke, pe, su

Vauhdin hurmaa koiravaljakolla! Nauti pohjoisen luonnon hiljaisuudesta viilettäessäsi
koiravaljakolla talvimetsän halki. Tauolla koiravaljakon ohjastaja kertoo alueen luonnosta
sekä huskyjen elämästä ja koulutuksesta. Automatkalla huskytilalle näet vilauksen
paikallisesta elämäntavasta ja upeita maalaismaisemia. Valjakoissa matkustetaan
pareittain, ja ohjastajaa vaihdetaan puolimatkassa. Safarin aikana tarjoillaan kahvia.
Edestakainen kuljetus autolla.
KESTO: 3 tuntia (kuljetuksineen) | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki:
15.12.2018–13.4.2019

189 € / aikuinen
113 € / lapsi 4–14 vuotta

13. POROSAFARI
(13.30–16.30)

ti, to, la

Poronomistaja kertoo meille perinteisestä poronhoidosta. Pääsemme vauhdikkaalle
1,5 kilometrin poroajelulle ja kokeilemme porojen kiinniottamisessa käytettävän suopungin
heittoa. Herkuttelemme nokipannukahvilla ja kotitekoisilla pikkuleivillä. Edestakainen
kuljetus autolla.
KESTO: 3 tuntia (kuljetuksineen) | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
15.12.2018–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–13.4.2019

127 € / aikuinen
76 € / lapsi 4–14 vuotta

121 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–14 vuotta

14. KELKKASAFARI JÄÄNMURTAJALLE &
BLUE MOMENT -RISTEILY
(11.00–17.30) (27.12. alkaen)

Joka päivä

Ikimuistoinen kelkkasafari jäänmurtaja Sampolle! Varusteiden vaihtamisen jälkeen
suuntaamme kelkkojen keulat kohti Pohjanlahtea ja jäänmurtaja Sampoa. Perille
päästyämme jätämme kelkat jäälle ja nousemme laivaan. Risteilyllä nautimme lounaan ja
tutustumme jäänmurtajaan opastetulla kierroksella. Halukkailla on mahdollisuus uida
meressä pelastuspuvuissa. Risteilyn jälkeen palaamme moottorikelkoilla takaisin
lähtöpaikkaamme.
HUOM. Varaukseen tarvitaan seuraavat tiedot kaikilta osallistujilta:
• Etu- ja sukunimi
• Puhuttelumuoto (herra, rouva, neiti)
• Syntymäaika
• Kansallisuus

•

Ohjelmaan sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista erikoisruokavalioista tai
allergioista on ilmoitettava etukäteen.

HUOM. 0–50 päivää ennen safaria tehtyjä peruutuksia koskevat seuraavat erityisehdot:
• 50–31 päivää ennen safaria: 10 %:n veloitus kokonaishinnasta
• 30–16 päivää ennen safaria: 50 %:n veloitus kokonaishinnasta
• 15–0 päivää ennen safaria: 100 %:n veloitus
KESTO: 6,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki:
27.12.2018–13.4.2019

491 € / aikuinen
295 € / lapsi
4–14 vuotta

ERIKOISUUDET
LÖYDÄ LUONTOSI!
Meiltä voit vuokrata päivittäin lumikenkiä ja talvivarusteita

SESONGIN ERIKOISUUDET
Tutustu osoitteessa www.laplandsafaris.com. Esimerkkejä sesongin erikoisuuksista Kemissä
• Rekiajelu jäänmurtaja Sampolle
• Pohjoisen auringonlasku -kelkkasafari

RÄÄTÄLÖI SAFARISI
Omat lähdöt seurueellenne
kemi@laplandsafaris.fi.

ja

varusteiden

toimitus

hotelliin.

Ota

yhteyttä:

YLEISTÄ
VOIMASSAOLOAIKA:
Safarit toteutetaan Kemissä 15.12.2018–13.4.2019.
vähimmäisosallistujamäärä on 2 aikuista.

Takuulähdöt.

Kaikkien

safarien

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris SL Oy Kemi • LumiLinnankatu (ent. Mansikkanokankatu 17)
94100 KEMI
Puhelin: +358 (0) 16 33 11 240 • Sähköposti: kemi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Mobiililaitteella: safaris.fi/kemi
Puhelimitse päivittäin klo 17 saakka (+358 16 33 11 240)
Hotellin vastaanotosta
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 SL Oy varaa oikeuden evätä pienten lasten
osallistumisen turvallisuussyistä (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden vuoksi).
HINTAAN SISÄLTYY:
Kaikkiin safareihin sisältyy meno-paluukuljetus Kemin kaupungin alueella sijaitsevilta hotelleilta,
lämpimät varusteet ja opastus. Moottorikelkkasafarien hintaan sisältyy lisäksi 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
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:
Safareihin sisältyy meno-paluukuljetus alla olevista tapaamispaikoista. Tapaamispaikalle on
saavuttava ajoissa ennen ohjelman alkua. Ajat mainitaan tapaamispaikkojen kohdalla.
• Tapaamispaikat Kemissä:
o Hotelli Palomestari 40 min ennen ohjelman alkua
o Hotelli Merihovi 30 min ennen ohjelman alkua
o Hotelli Scandic (entinen Cumulus) 20 min ennen ohjelman alkua
o Hostelli Villa Kemi 15 min ennen ohjelman alkua
• Seaside Glass Villas -merenrantahuviloiden tapaamispaikka:
o LumiLinna 15 min ennen ohjelman alkua (LumiLinnankatu, 94100 Kemi, entinen
Mansikkanokankatu 17)
• Tapaamispaikka Haaparannassa/Torniossa
o Haaparannan ja Tornion matkailutoimisto/matkakeskus 60 min ennen ohjelman alkua
(Kranigatan 5, 95336 Haaparanta, Ruotsi)
YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarien järjestäjänä Lapland Safaris SL Oy
pidättää oikeuden muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta.
Lapland Safaris SL 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 SL Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.
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1

Kelkkasafari ensikertalaiselle
1h

2

Kahden maan rajalla 2 h

3

Pilkkisafari kelkalla 2 h

4

Lumikenkäretki 2 h

⚫

5

Fatbike-safari 3 h

⚫

6

Olokolo-luksusajelu 1,5 h

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

7

Opastettu kierros
LumiLinnassa 30–45 min

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

8

Luonnon helmassa 6 h

9

Revontulisafari kelkalla 2 h

⚫
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⚫
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⚫
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⚫
⚫

⚫
⚫
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⚫
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⚫
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⚫
⚫

11 Talvinen saarihyppely 3 h

⚫

⚫

⚫

⚫

14

Kelkkasafari jäänmurtajalle ja
Blue Moment -risteily 6,5 h

⚫
⚫

13 Porosafari 3 h
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

Seikkailujen Saaren
revontuliretki 2,5 h
10
·
reellä
·
moottorikelkalla

12 Huskysafari 3 h
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⚫

