
 

 

LEVI – 
TALVISAFARIT 2013 - 2014 
Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput! 
 
 
 
 

1. KELKKASAFARI LUONTOON 
(15:00-17:00)                                                                                      Joka päivä 
 
Safarin aluksi pukeudutaan kelkkailuvarusteisiin. Ennen liikkeelle lähtöä opas 
kertoo kelkkailun turvallisuussäännöt ja pitää ajo-oppitunnin. Kelkkailureitti 
vaihtelee järven jäällä, metsän kätköissä ja tunturin kupeessa. Noin safarin 
puolessavälissä nautimme kuumaa mehua, sillä pieni lepohetki kelkkailun 
lomassa on paikallaan. 
KESTO: 2 tuntia 
HINTA: € 99 / henkilö 

 
 

2. KELKKASAFARI POROTILALLE 
(10:00 – 13:00/14:00)                  Maanantai, keskiviikko, perjantai 

 
Safari alkaa Lapin Safareiden Safariclubilta, jossa jokainen osallistuja saa 
tarvittavan kelkkailuvarustuksen ja ennen kelkkailuosuuden alkua turvallisuus- ja 
kelkkailuoppitunnin. Kelkkareitti vie meidät järvien ja metsien kautta paikalliselle 
porotilalle. Porotilalla tutustumme lappilaiseen kulttuuriin ja samalla 
poronhoitoon, perinteiseen lappilaiseen elinkeinoon. Pääsemme myös 
kokeilemaan entisaikojen lappilaista matkustustapaa poroajelulla, poron 
vetämässä reessä istuen, noin kilometrin matkan.  Ennen kuin matka jatkuu 
kelkoilla kohti Leviä, juomme pullakahvit ja tarinoimme talonväen kanssa. 
KESTO: 3 - 4 tuntia 
HINTA: € 145 / henkilö 

 
 

           3. KELKKASAFARI PILKILLE    (11:00-15:00)      Tiistai, torstai 

 
Suuntaamme kelkkamme kohti Levin kauniita ja vaihtelevia maisemia. 
Kelkkailemme läpi jäisten vesistöjen ja lumisten metsien salaiselle kalapaikalle, 
jossa kalat vain odottavat ottajaansa. Pilkkimisen jälkeen nautimme lappilaisen 
keittolounaan ja kahvit viihtyisässä mökissä.   
KESTO: 4 tuntia 
HINTA: € 142 / henkilö 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
4. KELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN 
(10:00-14:00/15:00)     Perjantai 
 
Safarin aluksi pukeudutaan kelkkailuvarusteisiin. Ennen liikkeelle lähtöä opas 
kertoo kelkkailun turvallisuussäännöt ja pitää ajo-oppitunnin. Kelkkailureitti 
kulkee järven jäällä, avoimilla jängillä ja halki lumisten metsien. Lainion 
lumikylässä voimme ihastella lumilinnaa sekä sen upeita lumi- ja jääveistoksia 
sekä nautimme maittavan lounaan Krouviravintolassa. (tämä safari soveltuu yli 
15-vuotiaille lapsille) 
KESTO: 4-5 tuntia 
HINTA: € 188 / henkilö 

 
 

5. HUSKY SAFARI 

 
 Retki alkaa Lapin Safareiden Safariclubilta, missä jokainen lähtijä saa 
tarvittavan talvivarustuksen. Matkaamme bussilla huskyleiriin, missä 
valmistaudumme ikimuistoiseen huskysafariin. Tämä sporttinen 
koiravaljakkosafari vie meidät läpi Lapin lumisten metsien, innokkaiden 
huskien vetämänä.  Safarin jälkeen nautimme kuumat mehut ja kuulemme 
tarinoita huskeista. Takaisin safariclubille palaamme autokyydillä.  

 
Keskiviikko, torstai, perjantai 10:00-13:00 
10 km husky safari (huskyajelun kesto noin 1tunti) 
KESTO: kuljetusten kanssa noin 3 tuntia 
HINTA:  € 165 / aikuinen (2 henkeä / reki) € 124 / lapsi 

 
Maanantai, lauantai 12:00-14:00 
5 km husky safari (huskyajelun kesto noin ½ tuntia) 
KESTO: kuljetusten kanssa noin 2 tuntia 
HINTA:  € 103 / aikuinen (2 henkeä / reki) € 77 / lapsi 

 
 
6. REVONTULISAFARI KELKALLA 

(18:00 – 21:00)                       Maanantai, keskiviikko, perjantai  
        
Tutustu moottorikelkalla ajamiseen illan hämärässä. Koe arktinen ilta 
moottorikelkkaillen läpi lumisten metsien ja yli jäätyneiden jokien. Pienellä 
onnella kirkkaalta taivaalta valoa matkalle antavat tähdet ja kuu ja jopa 
revontulet. Nuotion äärellä on mukava nauttia kupponen kuumaa ja paistella 
makkaraa ennen paluuta Leville. 
KESTO: 3 tuntia 
HINTA: € 119 / henkilö 

 
 



 

 

 
 

7. LUMIKENKÄRETKI LUONNOSSA 
(11:00-13:00)       Tiistai, lauantai 

  
Vaihda kävelytyyliäsi: kokeile lumikenkiä! (Tätä retkeä suosittelemme yli 12-
vuotiaille). Lähde mukaan lumikenkäretkelle talviseen maisemaan. 
Vaihdettuamme lumikengät jalkaan ja sauvat käteen suuntaamme matkamme 
Levin ympäristöön. Matkan varrella opas kertoo lappilaisesta elämästä ja 
ihmisistä.  Retken aikana nautimme virkistävää juomaa ennen paluuta 
Safariclubille.  
KESTO: 2 tuntia 
HINTA: € 61 / henkilö 

 
 

PÄIVITTÄINEN VARUSTEVUOKRAUS 
 

Murtomaahiihtovaruste-paketit 
Lumikengät 
Talvivaatteet 

 
 

KYSY MYÖS ERI VUODENAIKOJEN ERIKOISOHJELMIA  
 

Aurinkoinen kevät 
Värikäs syksy 

 
RÄÄTÄLÖI SAFARIASI! 

Omat lähdöt 
Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille 

 
 
 

VOIMASSA: 
Nämä safarit toteutetaan Levillä 1.12.2013 – 17.4.2014 
Takuulähdöt. Kaikille safareille minimiosallistujamäärä 2 aikuista. 
 
 
VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 
Lapin Safarit West OY Levi 
Keskuskuja 2 
99130 SIRKKA 
FINLAND 
Puh: +358 (0) 16 654 222 
Fax: +358 (0) 16 654 225 
Sähköposti: levi@laplandsafaris.fi 
www.laplandsafaris.com  
 
Puhelimitse klo 17.00 asti (+358 16 654 222) 
Hotellisi vastaanotossa 
Lapin Safareiden toimistolla 

mailto:levi@laplandsafaris.fi
http://www.laplandsafaris.com/


 

 

 
 
 
 
 

 
LAPSET: 
Lapset (4-14-vuotiaat) saavat 25% alennusta aikavälillä 1.12.2013 – 5.1.2014, 
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 safareissa. 
 
 
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-vuotta 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 / per henkilö 
yli 4- h EUR  85 / per henkilö 
 

 
TAPAAMISPAIKAT SAFAREILLE: 
Tapaamispaikka vahvistetaan varauksenteon yhteydessä. 
 
 

 YLEISET EHDOT: 
Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. 
Vastuullisena safarin järjestäjänä Lapland Safaris West Oy pidättää oikeudet 
muuttaa safarien hintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.  
Lapland Safaris West 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 West Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OHJELMAT MA TI KE TO PE LA SU 

Kelkkasafari luontoon 
2 h  EUR 99 ,- /henkilö 

          

Kelkkasafari porotilalle 
3-4 h € 145,-/henkilö 

             

Kelkkasafari pilkille 
4 h € 142,-/henkilö 

       

Kelkkasafari Lumikylään 
4-5 h € 188,-/henkilö 

       

Huskysafari 10 km € 165,-/henkilö  
 
Huskysafari 5 km € 103,-/henkilö 

 
 

 

     
 

 

 

Revontulisafari kelkalla 
3 h  € 119,-/henkilö 

       

Lumikenkäretki luonnossa 
2 h  € 61,-/henkilö 

       

Varustevuokraus (ei kypärää) 
€ 19,-/henkilö /päivä 

       


