
LAPLAND HOTEL BEAR’S LODGE –
TALVISAFARIT 2014 – 2015
Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

1. KELKKASAFARI LUONTOON
(15:00 - 17:00) ma, ti, la
(9:00 - 11:00)          su, to

Aluksi opas opettaa meitä kelkkailun saloihin, totuttelemme ensin kelkan hallintaan, jonka
jälkeen siirrymme vaihtelevaan maastoon nauttiaksemme Lapin lumisesta luonnosta. Tämä
on retki, josta muodostuu koko perheen virkistyshetki ajotaidoista riippumatta.

Kesto 2 tuntia
Hinta € 99/henkilö

2. KELKKASAFARI LUMIHOTELLILLE
(17:30 - 20:30)         ti, pe

Tämä safari tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia lisää lumi- ja jäärakentamisesta. Safarin
aikana pysähdymme tutustumaan Lehtojärven rannalla sijaitsevaan lumihotelliin ja
nautimme kuumaa juotavaa jääbaarissa. Opastetun kierroksen aikana kuulemme tarinoita
jääveistoksista sekä lumihotellin rakentamisesta vaihe vaiheelta.

Kesto 3 tuntia
Hinta € 141/henkilö

3. VIERAILU AUTOLLA LUMIHOTELLILLA
(17:45 - 19:15)          ti, pe

Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikkaan missä sijaitsee yksi hienoimmista
lumirakentamisen taidonnäytteistä Rovaniemen alueella. Opastetun kierroksen aikana
kuulemme tarinoita jääveistoksista sekä lumihotellin rakentamisesta vaihe vaiheelta ja
nautimme kuuma juotavaa jääbaarissa ennen paluuta. Tämä ohjelma sisältää kuljetukset
Lapland Hotel Bear’s Lodgelta, opastetun vierailun sekä kuuman mehun.

Kesto 1,5 tuntia
Hinta                       € 49/aikuinen & lapsi



4. KELKKASAFARI PILKILLE
(10:00 - 14:00/15:00)       ma, pe

Pilkkisafari erämaajärvelle. Suuntaamme kelkkamme kohti pohjoista. Ajamme pitkin
kauniita metsäreittejä ja nousemme ylös vaaralle, josta aukeaa upeat näkymät ympäröivään
maisemaan. Jatkamme reittiä läpi valkoisen lumen peittämän vaihtelevan maaston ja
saavumme pienelle erämaalammelle. Hiljaisuuden keskellä mielemme täyttää kutkuttava
odotus mahdollisesta kalasaaliista. Perinteisellä tyylillä pilkkien narraamme kaloja ja
mahdollinen saalis valmistetaan avotulilla. Paluumatkan teemme moottorikelkoilla monta
kokemusta rikkaampana. Maastolounas sisältyy retken hintaan.

Kesto 4-5 tuntia
Hinta € 155/henkilö

5. REVONTULISAFARI KELKALLA
(17:00 - 20:00)       ma, pe

1. maaliskuuta alkaen (17:30-20:30)

Moottorikelkkailua illan hämärtyessä. Kelkkailu illan hämärtyessä läpi lumisten
maisemien on mieleenpainuva elämys. Tähtitaivaan alla ajamme tulistelupaikalle, jossa
keitämme nokipannukahvit ja nautimme retkieväät. Jos olemme onnekkaita, saatamme nähdä
tähtitaivaan loisteen sekä revontulten väriloiston pohjoisella taivaalla

Kesto 3 tuntia
Hinta € 121/henkilö

6. LUMIKENGILLÄ HUSKYLEIRILLE
(10:00 - 13:00)    ti

Lumikenkäretki ja lyhyt huskyajelu. Varustaudumme retkelle sopivilla lumikengillä. Itse
lumikenkäily on helppoa, aiempaa kokemusta et tarvitse, sillä oikean tekniikan opit nopeasti
oppaamme johdolla. Lumisessa metsässä voit kokea ympäröivän luonnon hiljaisuuden ja
puuterilumen pehmeyden. Lähestyessämme Huskyleiriä kuulemme näiden innokkaiden
vetokoirien toivottavan meidät tervetulleiksi iloisesti haukkuen. Saamme kokeilla vauhdin
hurmaa näiden arktisten eläinten vetämänä noin 15 minuutin ajelun verran, jonka jälkeen
nautimme kuumat mehut nuotion äärellä. Lumikenkäretken pituus on noin 3-6 kilometriä
riippuen sääolosuhteista ja osallistujista.

Kesto 3 tuntia
Hinta € 117/henkilö



7. HIIHTORETKI
(10:00 - 14:00)         ke, la

Murtomaahiihtoretki metsässä. Jokainen osanottaja saa tarvittavan varustuksen; sukset,
sauvat, hiihtokengät ja vaatetusta tarpeen mukaan. Oppaamme opettaa meille maastohiihdon
perusteet (liukuminen, pysähtyminen, sauvojen käyttö, oikea kaatuminen jne.) ja näyttää
erilaisia hiihtotekniikoita. Matkan varrella pysähdymme kodalle, jossa paistamme makkarat ja
nautimme aidot nokipannukahvit.

Kesto 4 tuntia
Hinta € 69/henkilö

8. KOKEMUKSIA NAPAPIIRILLÄ
(9:30 - 15:30/16:30)          ke, la

Retki porofarmille ja Joulupukin Pajakylään linja-autolla. Lähdemme retkelle jonka
ensimmäisenä kohteena on paikallinen Porofarmi. Farmilla kuulemme poroisännän tarinoita
elämästä Porofarmilla. Tutustumme tilan elämään kokeilemalla poroajoa ja muistoksi tästä
saat mukaan ikioman poronajokortin. Retkemme jatkuu kohti Napapiiriä ylittääksemme
tämän maagisen leveyspiirin. Napapiirillä sijaitsevassa Joulupukin Pajakylässä tutustumme
lappilaisiin käsitöihin ja tuotteisiin, Joulupukin Kammarissa voit esittää lahjatoivomuksesi
sekä Joulupukin Pääpostikonttorista lähettää kirje- tai korttitervehdyksen ystävillesi. Retken
hintaan sisältyy Napapiirin ylitystodistus ja lounas.

Kesto 6-7 tuntia
Hinta € 187/henkilö

9. HUSKY SAFARI
(18:00-20:00)         ke, la

Talvista kyytiä koiravaljakolla. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme Huskyleirille, jossa
innokkaiden koirien haukunta toivottaa meidät tervetulleiksi. Saatuamme opastuksen reen
ohjastamiseen nousemme pareittain valjakkoon ja lähdemme matkaan. Matkalla
pysähdymme nauttimaan kuumaa juotavaa ja kuulemaan ”Husky Dundeen” tarinoita näistä
upeista pohjoisen eläimistä.

Kesto kuljetuksineen noin 2,5 tuntia (huskyajelu noin 1,5 tuntia)
Hinta € 149/aikuinen € 112 / lapsi

10. POROSAFARI
(15:30 - 19:30)           to, pe

Ikimuistoinen poroajelu. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikalliselle Porotilalle,
jossa aito poromies opastaa meidät porolla matkaamisen saloihin. Suuntaamme kulkumme
lumiseen erämaahan istuen mukavasti pororeessä, metsän siimeksessä nautimme kahvit ja
retkieväät.

Kesto 4 tuntia (porosafari 3 tuntia)
Hinta € 105/aikuinen € 79/lapsi



VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Lapland hotel Bear´s Lodgella 26.12.2014 – 1.4.2015

Kaikille safareille vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapland Safaris AC Oy Rovaniemi

Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
FINLAND
Puh: +358 (0) 16 331 1200
Fax: +358 (0) 16 331 1233
Sähköpostil: info@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

LAPSET:

Lapset (4-14-vuotiaat) saavat 25% alennusta aikavälillä 1.12.2014 – 4.1.2015, muina aikoina
alennus on 50%. Lapsihinta oikeuttaa paikkaan oppaan vetämässä reessä. Yli 140 cm pitkä
lapsi saa istua moottorikelkan kyydissä maksettuaan aikuisen hinnan. Huomioithan eri
ehdot husky- ja porosafareilla.

SAFARIHINNAT SISÄLTÄVÄT:

Kaikki moottorikelkkasafarit sisältävät kelkkailuvarusteet, opastuksen, moottorikelkan (ajo 2
hlöä/kelkka), polttoaineet, vakuutuksen (asiakkaan omavastuu vahinkotapauksissa max €
980), ylläpidon ja huollon sekä arvonlisäveron. Moottorikelkan kuljettajan on oltava
vähintään 18-vuotias ja omistettava ajokortti, jolla voi ajaa moottorikelkkaa.

Huom: omavastuu on mahdollista alentaa 150 €:n maksamalla 15 € / kuljettaja/
safari.

Moottorikelkkasafareilla mahdollisuus ajaa 1 hlö/kelkka, hinta riippuu safarin kestosta
seuraavasti:
1-4 h EUR 45/henkilö
yli 4-  h EUR 85/henkilö

YLEISET EHDOT:

Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. Vastuullisena
safarin järjestäjänä Lapland Safaris AC Oy pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja,
kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Lapland Safaris AC Oy pidättää oikeuden keskeyttää safari mikäli osanottaja osoittaa
käyttäytymisellään, että hänestä on mahdollista vaaraa itselleen tai muille asiakkaille tai jos
hänen terveydentilansa sitä vaatii. Ennakkoon maksettuja safareja ei hyvitetä.

Moottorikelkan kuljettaja on vastuussa kelkalle aiheuttamilleen vahingoille. Omavastuu on
vahinkotapauksissa enintään € 980,- kuljettaja/moottorikelkka/vahinkotapaus.

Moottorikelkkasafareja ei suositella raskaana oleville naisille, sillä tärähtelyt ja pakokaasut
voivat olla haitallisia.

Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle),
Lapland Safaris AC Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista



OHJELMAT MA TI KE TO PE LA SU
Kelkkasafari luontoon
2 h  EUR 99,- person
Kelkkasafari lumihotellille
3 h  EUR 141,- person
Vierailu autolla lumihotellilla
1,5 h EUR 49,- person
Kelkkasafari pilkille
4h EUR 155,- person
Revontulisafari kelkalla
3 h EUR 121,- person
Lumikengillä huskyleirille
3 h  EUR 117,- person
Hiihtoretki
2 h EUR 69,- person
Kokemuksia Napapiirillä
6-7 h EUR 187,- person
Husky safari
1h EUR 149,- adult / 112,- child
Porosafari
4h  EUR 104,- adult / 79,- child


