YLLÄS – TALVISAFARIT 2018–2019
(1.12.2018–14.4.2019)

1. KELKKASAFARI LUONTOON
(15.00–17.00)

ma, to, su

Nauti raikkaasta talvisäästä ajamalla moottorikelkalla lumisessa metsässä! Käymme läpi
ajo-ohjeet ja turvallisuussäännöt ja sitten pääsemme kelkkailemaan. Ihailemme Lapin
upeaa luontoa ajaessamme lumipeitteisten metsien halki. Tauolla nautimme luonnon
rauhasta ja juomme kuumaa marjamehua. Palaamme safariklubille moottorikelkalla.
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

99 € / aikuinen
99 € / aikuinen
84 € / aikuinen
74 € / lapsi 4–14 vuotta 50 € / lapsi 4–14 vuotta 42 € / lapsi 4–14 vuotta

2. AJAJAN UNELMA
(11.00–14.00)

ti, pe

Tämä kelkkasafari sopii kaikille, jotka haluavat päästä kunnolla ajamisen makuun.
Vaihtelevalla reitillä saat hyvän tuntuman kelkan käsittelyyn. Ajat ilman matkustajaa, joten
voit kokea paremmin ajamisen vapauden. Matkan varrella pääset nauttimaan laajan
erämaan upeista maisemista. Safarilla on tarjolla kuumaa marjamehua. 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
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

178 € / aikuinen

178 € / aikuinen

145 € / aikuinen

3. REVONTULISAFARI KELKALLA
(19.00–22.00/22.30)

ma, ke, pe

Ei järjestetä huhtikuussa
Nauti pohjoisen illan tunnelmasta kelkkailemalla lumipeitteisissä metsissä. Jos taivas on
kirkas ja meillä on onnea, näemme kuun ja tähtien lisäksi revontulien väriloiston.
Evästauolla nautimme makkaraa ja lämmintä juotavaa nuotion ääressä. Lopuksi
kelkkailemme takaisin safariklubille. HUOM. Safarin alaikäraja on 15 vuotta.

KESTO: 3–3,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–31.3.2019

132 € / aikuinen

132 € / aikuinen

108 € / aikuinen

4. PILKKISAFARI KELKALLA
(11.00–15.00)

ma, ke, pe

Kelkkasafari erämaajärvelle, jossa saalis odottaa ottajaansa. Kokeilemme kalaonneamme
pilkkimällä. Hyvällä tuurilla saamme saalista, jonka pääsemme valmistamaan avotulella.
Ennen paluuta nautimme nuotion ääressä retkievästä ja nokipannukahvit. Palaamme
safariklubille kelkalla.
KESTO: Noin 4 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

138 € / aikuinen

138 € / aikuinen
69 € / lapsi 4–
14 vuotta

113 € / aikuinen
57 € / lapsi 4–
14 vuotta

104 € / lapsi 4–14 vuotta

5. POROSAFARI
(14.00–17.00)
(13.30–16.30)

to
la

Tämä porosafari vie meidät luonnon helmaan. Tapaamme poronomistajan, joka kertoo
meille perinteisestä poronhoidosta. Neljän kilometrin pituisen rekiajelun aikana ehdimme
hyvin nauttia upeista maisemista. Herkuttelemme nokipannukahvilla ja kotitekoisilla
pikkuleivillä. Matkat kuljetaan autolla.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

161 € / aikuinen

161 € / aikuinen
81 € / lapsi 4–
14 vuotta

145 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–
14 vuotta

121 € / lapsi 4–14 vuotta

6. KELKKASAFARI POROTILALLE
(10.30–15.00)

ti, su

Tällä rentouttavalla kelkkasafarilla ajamme upeiden maisemien halki tunnelmalliselle
porotilalle. Kuulemme perinteisestä poronhoidosta ja käymme 2 kilometrin poroajelulla.
Kotoisan avotulen äärellä on tarjolla kuumaa juotavaa ja pikkuleipiä. Retken päätteeksi
palaamme safariklubille kelkalla.
KESTO: Noin 4,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

159 € / aikuinen

159 € / aikuinen
80 € / lapsi 4–
14 vuotta

145 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–
14 vuotta

119 € / lapsi 4–14 vuotta

7. HUSKYSAFARI
Vauhdikas huskyvaljakkoajelu on unohtumaton elämys! Pääset seikkailemaan erämaahan
ystävällisten huskyjen kanssa. Ne nauttivat suunnattomasti juoksemisesta! Lennokkaan
matkan jälkeen maistuu kuuma marjamehu ja on mukava kuunnella kiehtovia tarinoita
huskyjen arjesta. Matkat kuljetaan autolla.

Huskysafari 10 km
(13.00–16.00)

to, pe

KESTO: 3 tuntia (kuljetuksineen, huskyajelu 1 h, ajat arvioita)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

185 € / aikuinen
185 € / aikuinen
158 € / aikuinen
139 € / lapsi 4–14 vuotta 139 € / lapsi 4–14 vuotta 119 € / lapsi 4–14 vuotta

Huskysafari 5 km
(10.00–12.30)
(13.00–15.30)

ma, la
ti

KESTO: 2,5 tuntia (kuljetuksineen, huskyajelu 30 min, ajat arvioita)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

116 € / aikuinen
87 € / lapsi 4–14 vuotta

116 € / aikuinen
87 € / lapsi 4–14 vuotta

99 € / aikuinen
74 € / lapsi 4–14 vuotta

8. KOKO PÄIVÄN HUSKYSAFARI
(8.30–15.30)
(16.1. alkaen)

ke, la

Koe unohtumaton päivä valjakkokoirien kanssa! Varusteet saatuamme suuntaamme
bussilla huskytilalle, missä tutustumme koiriin ja opimme ohjastamaan omaa valjakkoa.
Sitten aloitamme luontoseikkailun innokkaan valjakkomme kanssa. Reitin varrella
pysähdymme ottamaan valokuvia ja nauttimaan lämmintä juomaa ja maukkaan
retkilounaan luonnon helmassa. Unohtumattoman safaripäivän päätteeksi palaamme
valjakon kanssa tilalle, missä kuulemme lisää koirien arjesta. HUOM. Safari soveltuu vain
aikuisille.
KESTO: 7 tuntia (kuljetuksineen, huskyajelu 5 tuntia, ajat arvioita)
HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki B:
16.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

433 € / aikuinen

367 € / aikuinen

9. LUMIKENKÄRETKI
(10.00–13.00)

ma, to

(12.00–15.00)

su

Haasta itsesi lumikenkäretkellä upeissa talvimaisemissa. Lumiset metsät lumoavat meidät
hiljaisuudellaan ja kauneudellaan. Retkellä on tarjolla kuumaa marjamehua. HUOM. Retken
suositusikäraja on 12 vuotta, ja se edellyttää normaalia peruskuntoa.
KESTO: Noin 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

68 € / aikuinen
68 € / aikuinen
56 € / aikuinen
51 € / lapsi 12–14 vuotta 34 € / lapsi 12–14 vuotta 28 € / lapsi 12–14 vuotta

10. REVONTULIRETKI LUMIKENGILLÄ
(19.30–22.00)

ti, to

Ei järjestetä huhtikuussa
Lähde mukaan ainutlaatuiselle lumikenkäretkelle. Saamme lumikengät ja opastuksen
niiden käyttöön. Lumikenkien avulla pääsemme koskemattomille lumikentille nauttimaan
upeista maisemista. Jos taivas on kirkas ja meillä on onnea matkassa, revontulet loistavat
taivaalla ja kuu valaisee laajat lakeudet. HUOM. Retken suositusikäraja on 12 vuotta, ja se
edellyttää normaalia peruskuntoa.
KESTO: Noin 2,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–31.3.2019

74 € / aikuinen
74 € / aikuinen
60 € / aikuinen
56 € / lapsi 12–14 vuotta 37 € / lapsi 12–14 vuotta 30 € / lapsi 12–14 vuotta

11. HIIHTORETKI
(11.00–13.00)

ti, la

Ladut odottavat innokkaita hiihtäjiä! Ensikertalaisille opetetaan hiihtämisen perustekniikkaa.
Hinta sisältää varustevuokran klo 17 saakka, joten sinulla on aikaa hiihtää itseksesi omassa
tahdissasi. HUOM. Retken alaikäraja on 12 vuotta.
KESTO: 2 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

68 € / aikuinen
68 € / aikuinen
56 € / aikuinen
51 € / lapsi 12–14 vuotta 34 € / lapsi 12–14 vuotta 28 € / lapsi 12–14 vuotta

12. ALTAI-HIIHTORETKI
(10.00–13.00)

ke, pe

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 luonnon hiljaisuudessa. Opas
kertoo alueen historiasta ja ympäröivästä laajasta luonnosta. Retken päätteeksi pidämme
leppoisan kahvitauon ja herkuttelemme perinteisellä leivonnaisella. HUOM. Safarin
alaikäraja on 12 vuotta.
KESTO: 3 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
1.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–14.4.2019

84 € / aikuinen

84 € / aikuinen

72 € / aikuinen

63 € / lapsi 12–14 vuotta 42 € / lapsi 12–14 vuotta 36 € / lapsi 12–14 vuotta

13. FATBIKE-TALVISAFARI
10.00–12.30 7.1.2019 alkaen

ma, to

Lähde mukaan opastetulle fatbike-retkelle! Saatuamme kypärän, pyörän ja opastuksen
pyörän käsittelyyn suuntaamme seikkailulle lumiseen luontoon. Pyöräilemme metsissä ja
nautimme ympäröivän luonnon hiljaisuudesta. Pidämme matkan aikana pienen
kaakaotauon. HUOM. Safarin alaikäraja on 12 vuotta, ja se edellyttää peruspyöräilytaitoja.
KESTO 2,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
7.1.–24.3.2019

Sesonki B:
25.3.–14.4.2019

86 € / aikuinen
43 € / lapsi 12–
14 vuotta

80 € / aikuinen
40 € / lapsi 12–
14 vuotta

14. PÄIVÄRETKI LUMIKYLÄÄN
11.12.2018 alkaen (ei 21.12.)
Tule tutustumaan lumen ja jään valtakuntaan! Lumikylään saavuttuamme pääsemme
ihailemaan valtavan iglun kauniisti koristeltuja huoneita, jääveistoksia, Jääkappelia ja
Jääravintolaa. Opas esittelee kokonaan lumesta rakennettua kylää ja kertoo kiehtovia
tarinoita sen luomisesta. Jääbaarissa on tarjolla mehua lämmikkeeksi. Ehdit rauhassa
ihailla mahtavaa lumi- ja jäätaidetta ennen kuin palaamme Ylläkselle bussilla.
Tapaamispaikka on Lapland Safaris -safariklubi Äkäslompolossa tai Ylläsjärvellä.

Päiväretket (10.00–12.30/13.00)

ke, la

KESTO: Noin 2,5–3 tuntia (kuljetuksineen) | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
11.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–6.4.2019

91 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–14 vuotta

91 € / aikuinen
72 € / lapsi 4–14 vuotta

82 € / aikuinen
64 € / lapsi 4–14 vuotta

Iltaretki (17.30–20.30/21.00)

ti, pe

KESTO: Noin 3 tuntia (kuljetuksineen) | HINNAT: sesongin mukaan

Sesonki A:
11.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–5.4.2019

94 € / aikuinen
74 € / lapsi 4–14 vuotta

94 € / aikuinen
74 € / lapsi 4–14 vuotta

84 € / aikuinen
66 € / lapsi 4–14 vuotta

15. KELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN
(10.00–14.30)

ke

12.12.2018 alkaen (ei 19.12.)
Kelkkailemme jäätyneiden järvien ja lumisten metsien halki kuuluisaan Lumikylään.
Lumikylään saavuttuamme pääsemme ihailemaan valtavan iglun kauniisti koristeltuja
huoneita, Jääbaaria ja Jääravintolaa. Nautimme herkullisen lounaan kotoisassa
hirsiravintolassa, ja opas esittelee meille Lumikylää. Retken päätteeksi kelkkailemme
henkeäsalpaavien pohjoisten maisemien halki takaisin safariklubille.
KESTO: Noin 4,5 tuntia | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
12.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

197 € / aikuinen
197 € / aikuinen
148 € / lapsi 4–14 vuotta 99 € / lapsi 4–14 vuotta

Sesonki C:
25.3.–3.4.2019

161 € / aikuinen
81 € / lapsi 4–14 vuotta

16. ILLALLINEN LUMIKYLÄSSÄ
(17.45–21.00)

ti, pe

11.12.2018 alkaen (ei 21.12.)
Vietä unohtumaton ilta lumesta ja jäästä rakennetussa Lumikylässä. Nautimme herkullisen
ja ainutlaatuisen kolmen ruokalajin illallisen lumoavassa Jääravintolassa, jonka
huonekalutkin on valmistettu jäästä. Illallisen jälkeen on aikaa tutustua Lumikylän upeasti
koristeltuihin huoneisiin, jääveistoksiin ja kappeliin. Voit myös ostaa Jääbaarista drinkin,
joka tarjoillaan jäälasissa. Unohtumattoman illan jälkeen palaamme bussilla Ylläkselle.
HUOM. Illalliseen sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista erikoisruokavalioista tai
allergioista on ilmoitettava etukäteen.
KESTO: Noin 3 tuntia (kuljetuksineen) | HINNAT: sesongin mukaan
Sesonki A:
11.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–24.3.2019

Sesonki C:
25.3.–5.4.2019

144 € / aikuinen
144 € / aikuinen
138 € / aikuinen
120 € / lapsi 4–14 vuotta 120 € / lapsi 4–14 vuotta 116 € / lapsi 4–14 vuotta

17. YÖPYMINEN LUMIHOTELLISSA
28.12.2017 alkaen (ei 30.12.)
Vietä ikimuistoinen yö lumihotellissa! Lämpötila lumihotellissa on aina -2...-5 astetta, joten
talvisesta tunnelmasta huolimatta siellä on miellyttävää nukkua. Mukavassa
makuupussissa pysyt lämpimänä, ja Lumikylän hiljaisuuden ja kauneuden ansiosta
yöpyminen on unohtumaton kokemus! Ennen makuupusseihin kääriytymistä nautimme

kolmen ruokalajin illallisen upean Jääravintolan jääpöydän ääressä ja ihastelemme
Lumikylän jääarkkitehtuuria ja Jääkappelia. Seuraavana aamuna nautimme herkullisen
aamiaisen hirsiravintolassa ja palaamme Ylläkselle bussilla, joka lähtee klo 10 (paitsi ke ja
la klo 10.30). HUOM. Illalliseen sisältyy kiinteä menu, joten mahdollisista
erikoisruokavalioista tai allergioista on ilmoitettava etukäteen.
Bussilla Lumikylään (17.30/17.45–10.30)
Joka päivä
Retkeen sisältyy edestakainen kuljetus bussilla. Lisähinta yhden hengen huoneesta: 90 €
/ hlö / netto.
KESTO: 17 h
HINNAT: henkilöä kohti 2 hengen huoneessa, lisävuode pyydettäessä.
Sesonki:
28.12.2018–6.4.2019

307 € / aikuinen
153 € / lapsi 4–
14 vuotta
Kelkkasafari Lumikylään (17.00–10.30)
ti, la
Ajamme moottorikelkoilla Lumikylään ja palaamme seuraavana aamuna takaisin bussilla.
Lisähinta yhden hengen huoneesta: 90 € / hlö / netto.
KESTO: 18 h
HINNAT: sesongin mukaan, henkilöä kohti 2 hengen huoneessa, lisävuode
pyydettäessä.
Sesonki A:
28.12.2018–6.1.2019

Sesonki B:
7.1.–6.4.2019

421 € / aikuinen
316 € / lapsi 4–
14 vuotta

421 € / aikuinen
211 € / lapsi 4–
14 vuotta

18. ALKEISKURSSIT RINTEESSÄ
(14.00–15.30)
(14.00–15.30)
(12.00–13.30)
pe

Laskettelun alkeet
Lumilautailun alkeet
Telemarkin alkeet

ti
ke

Tällä alkeiskurssilla pääset tutustumaan hiihtoon, lumilautailuun tai telemarkiin. Kurssi
järjestetään läheisillä rinteillä, ja siihen sisältyy 1,5 tunnin opetus, perusvälineiden vuokra
(laskettelu/lumilautailu/telemark) ja aloittelijoiden hissien käyttö opetuksen aikana ja sen
jälkeen. Huom.
•

Saatavilla ainoastaan Äkäslompolossa, ei Ylläsjärvellä.

•
•
•
•

Tapaamispaikka on hiihtokeskus Ylläs Ski Resort Äkäslompolo, Ylläs Ski
Hiihtokoulun toimisto.
Lämpimät varusteet eivät sisälly hintaan.
Laskettelun alkeet soveltuu 5 vuotta täyttäneille ja lumilautailun alkeet 7 vuotta
täyttäneille.
Telemark soveltuu ainoastaan aikuisille.

KESTO: 1,5 h | HINNAT: 65 € / henkilö (aikuinen tai lapsi) sesongin ajan

ERIKOISUUDET
LÖYDÄ LUONTOSI!
Meiltä voit vuokrata päivittäin myös esimerkiksi 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: yllas@laplandsafaris.fi

YLEISTÄ
VOIMASSAOLOAIKA:
Safarit toteutetaan Ylläksellä 1.12.2018–14.4.2019, ellei ohjelmakuvauksessa toisin mainita.
Takuulähdöt. Kaikkien safarien vähimmäisosallistujamäärä on 2 aikuista.
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:
Lapland Safaris West Oy Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO
Puhelin: +358 (0)16 569 666 • Sähköposti: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Puhelimitse päivittäin klo 21 saakka (+358 (0)16 569 666)
Hotellin vastaanotosta • Lapland Safaris -toimistoista • verkossa: safaris.fi/yllas
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.
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 West 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:
Vahvistetaan varauksen yhteydessä.
YLEISET EHDOT:
Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarien järjestäjänä Lapland Safaris West Oy
pidättää oikeuden muuttaa retkien reittejä, hintoja ja kestoa ilman ennakkoilmoitusta. Lapland Safaris
West Oy pidättää oikeuden keskeyttää safarin, mikäli osanottaja osoittaa käyttäytymisellään, että
hänestä on mahdollisesti vaaraa itselleen tai muille osanottajille, tai jos hänen terveydentilansa sitä
vaatii. 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 ja tärinälle. Ohjelmiimme saattaa liittyä
riskejä raskaana oleville esimerkiksi hiilimonoksidin, tärinän ja muun fyysisen rasituksen vuoksi. Jos jokin
askarruttaa, ota yhteyttä henkilökuntaamme!
Mikäli ohjelmaan osallistuminen edellyttää erityisjärjestelyitä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle),
Lapland Safaris West Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista.

OHJELMATAULUKKO

OHJELMAT
1. Kelkkasafari luontoon 2 h
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4. Pilkkisafari kelkalla 4 h








5. Porosafari 3 h

7. Huskysafari 10 km



Huskysafari 5 km





















8. Koko päivän huskysafari 7 h





10. Revontuliretki lumikengillä 2,5 h



11. Hiihtoretki 2 h









12. Altai-hiihtoretki 3 h
13. Fatbike-talvisafari 2,5 h





6. Kelkkasafari porotilalle 4,5 h






14. Retki Lumikylään 3 h









– päiväretki

















– iltaretki

SU


3. Revontulisafari kelkalla 3–3,5 h

9. Lumikenkäretki 3 h

LA




2. Ajajan unelma 3 h

PE



15. Kelkkasafari Lumikylään 4,5 h


16. Illallinen Lumikylässä 3 h



17. Yöpyminen lumihotellissa
– autolla
– kelkalla















18. Alkeiskurssit rinteessä 1,5 h
– laskettelu
– lumilautailu
– telemark









