
LEVI –
TALVISAFARIT 2015 - 2016
Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

1. KELKKASAFARI LUONTOON
(15:00 - 17:00) Joka päivä

Safarin aluksi pukeudumme kelkkailuvarusteisiin. Ennen liikkeelle lähtöä opas kertoo
turvallisuussäännöt ja pitää ajo-oppitunnin. Reittimme vaihtelee järven jäällä, metsän
kätköissä ja tunturin kupeessa. Pieni lepohetki kelkkailun lomassa on paikallaan ja safarin
puolessavälissä pysähdymme nauttimaan lämmintä mehua.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 99 / henkilö

2. KELKKASAFARI POROTILALLE
(10:00 – 13:00/14:00) ma, ke, pe

Kelkkareitti vie meidät järvien ja lumisten metsien kautta paikalliselle porotilalle. Porotilalla
tutustumme lappilaiseen kulttuuriin ja poronhoitoon, perinteiseen lappilaiseen elinkeinoon.
Pääsemme myös kokeilemaan entisaikojen matkustustapaa poroajelulla. Ennen kuin
matkamme jatkuu kohti Leviä, juomme pullakahvit ja tarinoimme talonväen kanssa.

KESTO: 3 - 4 tuntia
HINTA: € 148 / henkilö

3. RETKI POROTILALLE
(10:30 - 12:30)               la

Lyhyen ajomatkan jälkeen saavumme paikalliselle porotilalle. Porotalous on tärkeä elinkeino
lapissa. Porot ovat puolikesyjä eläimiä jotka vaeltavat vapaana metsissä ja muutaman kerran
vuodessa ne kerätään yhteen erotuksia varten. Poroisäntä on valinnut tokastaan ne porot
jotka opetetaan vetämään rekeä ja pääsemmekin kokemaan kilometrin pituisen poroajelun.
Safarin jälkeen on aika nauttia kupposet kahvia idyllisessä tuvassa, ennen kuin on aika
suunnata kulkumme takaisin Leviä.

KESTO: 2 tuntia (poroajelu 1km)
HINTA: € 106 / aikuinen, € 79 / lapsi



4. PILKKISAFARI
(11:00 - 15:00)            ti, to

Suuntaamme kelkkamme kohti Levin kauniita ja vaihtelevia maisemia. Ajamme läpi jäisten
vesistöjen ja lumisten metsien salaiselle kalapaikalle, jossa saalis odottaa ottajaansa.
Pilkkimisen jälkeen nautimme lappilaisen keittolounaan ja kahvit viihtyisässä mökissä.

KESTO: 4 tuntia
HINTA: € 147 / henkilö

5. HUSKYSAFARI

Tarvittavan talvivarustuksen vastaanotettuamme matkaamme bussilla huskyleiriin, missä
saamme tarvittavan ohjeistuksen. Koiravaljakkosafari vie meidät läpi lumisten metsien.
Safarin jälkeen nautimme lämmintä mehua ja kuulemme lisää tarinoita huskeista. Paluu
safariclubille autokyydillä.

10 km huskysafari (n. tunti)
ke, to, pe 10:00 - 13:00

KESTO: n. 3 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 169 / aikuinen (2 henkeä/reki) € 126 / lapsi

5 km huskysafari (n. 30 min)
ma, la 12:00 - 14:00

KESTO: n. 2 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 106 / aikuinen (2 henkeä/reki) € 78/ lapsi

6. REVONTULISAFARI KELKOILLA
(19:00 – 22:00)                   ma, ke, pe, la

Tutustu moottorikelkalla ajamiseen illan hämärässä. Ajamme läpi lumisten metsien ja yli
jäätyneiden jokien. Jos olemme onnekkaita 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: € 124 / henkilö



7. LUMIKENKÄRETKI
(14:00 - 16:00) ti, la, su

Lähde mukaan lumikenkäretkelle. Vaihdettuamme lumikengät jalkaan suuntaamme
kulkumme Levin ympäristöön. Matkan varrella opas kertoo lappilaisesta elämästä ja
ihmisistä.  Retken aikana nautimme virkistävää juomaa ennen kuin palaamme safariclubille.
(Tätä retkeä suosittelemme yli 12-vuotiaille)

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 63 / henkilö

8. PÄIVÄRETKI LUMIKYLÄÄN
(14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
(10:00 – 13:00)            ke, la

Tule kanssamme tutustumaan lumen ja jään valtakuntaan! Saavuttuamme Lainion
lumikylään meidät vastaanottaa suuri lumesta tehty iglu, joka pitää sisällään hotellihuoneita,
jääbaarin ja lumiravintolan. Jääbaarissa meillä on mahdollisuus ostaa juomia, jotka
tarjoillaan luonnollisesti jäälaseista. Ennen paluukyytiä Leville meillä on aikaa kierrellä
lumikylässä. Huomioithan että talvivaatetus ei kuulu hintaan, joten pukeuduthan
lämpimästi.

KESTO: 3 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 55 / aikuinen, € 49/lapsi

9. REVONTULIRETKI LUMIKYLÄÄN
(14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
(17:30 – 21:30)          ke, pe

Lähde mukaan retkelle Lainion lumikylään. Ensimmäisenä näemme esityksen revontulista,
jonka jälkeen on aika siirtyä ulos. Jos olemme onnekkaita voimme nähdä joko pienen
pilkahduksen tai kokonaisen revontulten väriloiston pohjoisen taivaan alla. Iltahämärässä
pääsemme myös hämmästelemään lumikylän hienoutta. Sisällä jääbaarissa on tarjolla
lämmikettä ennen paluuta takaisin Leville. Huomaathan että talvivaatetus ei kuulu hintaan,
joten pukeuduthan lämpimästi.

KESTO: 4 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 80 / aikuinen, € 74/lapsi



10. ILLALLINEN LUMIKYLÄSSÄ
14.12. alkaen paitsi 23.12.)
(17:30 – 21:30)          ke, pe

Vietä unohtumaton ilta Lainion lumikylässä. Nautimme herkullisen kolmen ruokalajin
illallisen lumiravintolassa. Jääbaarista on mahdollisuus ostaa juomia, jotka tarjoillaan
luonnollisesti jäälaseista. Illallisen jälkeen on aikaa tutustua lumikylän ihmeellisyyksiin.
Mieleenpainuvan illan päätteeksi paluu takaisin Leville. Huomaathan että talvivaatetus ei
kuulu hintaan, joten pukeuduthan lämpimästi.

KESTO: 4 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 119 / aikuinen, € 101/lapsi

11. YÖPYMINEN LUMIHOTELLISSA
(14.12 alkaen)
(Lähtö 17:30, takaisin Levillä 11:00) päivittäin

Vietä muistorikas yö lumihotellissa. Lumen eristävän ominaisuuden ansiosta
sisälämpötila lumihotellissa on aina -2…-5 astetta, huolimatta siitä, mikä on ulkona
vallitseva lämpötila. Ennen makuupusseihin kääriytymistä käymme ihastelemassa jää- ja
lumiarkkitehtuuria lumilinnan käytävillä, huoneissa ja kappelissa sekä nautimme herkullinen
kolmen ruokalajin illallisen jääravintolassa. Aamiaisen jälkeen seuraavana aamuna palaamme
takaisin Leville. Huomaathan että talvivaatetus ei kuulu hintaan, joten pukeuduthan
lämpimästi.

HINTA: € 258 / aikuinen, € 131/lapsi
Majoitus kahden hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: € 60/ henkilö



12. MOOTTORIKELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN
(14.12. alkaen)
(10:00 – 14:00/15:00)                pe

Ennen liikkeelle lähtöä oppaamme kertoo tarvittavat turvallisuussäännöt ja pitää ajo-
oppitunnin. Reittimme kulkee järven jäällä, avoimilla jängillä ja halki lumisten metsien.
Lainion lumikylään saavuttuamme pääsemme ihastelemaan lumilinnaa ja sen upeita lumi- ja
jääveistoksia. Vierailun päätteeksi nautimme maittavan lounaan Krouviravintolassa ennen
kuin on aika suunnata kelkkamme takaisin kohti Leviä. (Tämä safari soveltuu yli 15-
vuotiaille)

KESTO: 4 -5 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 202/ henkilö
Lisämaksu 1 hlö/kelkka € 85

13. MOOTTORIKELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN JA YÖPYMINEN
LUMIHOTELLISSA
(14.12. alkaen)
(Lähtö 17:00 – takaisin Levillä 11:00)            ti, la

Päivämme alkaa varusteiden vaihdolla ja safariohjeistuksella jonka jälkeen suuntaamme
kelkat kohti Lainion lumikylää. Matka läpi vaihtelevan maaston halki kestää noin 2 tuntia.
Perillä meitä odottaa hotelli, joka on tehty jäästä ja lumesta. Lumen eristävän ominaisuuden
ansiosta sisälämpötila on aina -2…-5 celsiusastetta, huolimatta siitä, mikä on ulkona
vallitseva lämpötila. Ennen makuupusseihin kääriytymistä käymme ihastelemassa jää- ja
lumiarkkitehtuuria lumilinnan käytävillä, huoneissa ja kappelissa. Kolmen ruokalajin
illallinen tarjoillaan jääravintolassa. Seuraavana aamuna hirsiravintolassa tarjoiltavan
aamiaisen jälkeen on aika nousta jälleen moottorikelkan kyytiin ja ajaa takaisin Leville.
(Tämä safari soveltuu yli 15-vuotiaille)

HINTA: € 365/ henkilö
Majoitus kahden hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: € 60/ henkilö
Lisämaksu 1 hlö/kelkka € 85

VUOKRAAMME VARUSTEITA:
Murtomaahiihto

Lumikengät
Ulkoiluvarusteet

Ota yhteyttä: levi@laplandsafaris.fi

LISÄTIETOA ERI VUODENAIKOJEN OHJELMISTA JA YLIYÖN
SAFAREISTA LÖYDÄT:

www.laplandsafaris.com

RÄÄTÄLÖI SAFARISI:
Oma lähtö seurueellesi

Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille



VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Levillä 1.12.2015 – 15.4.2016
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

LAPSET:
Lapset (4-14-vuotiaat) saavat 25 % alennusta aikavälillä 1.12.2015 – 3.1.2016, 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 huskysafareilla.

SAFARIHINTAAN SISÄLTYY:
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 voimassa oleva ajokortti.
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
2h EUR 99,- /henkilö
Kelkkasafari porotilalle
3-4 h EUR 148,-/henkilö
Retki porotilalle
2h EUR 106,-/aik., 79,-/ lapsi
Pilkkisafari
4h EUR 147,-/henkilö
Huskysafari 10 km EUR 169,-/aik.,
126,-/lapsi
Huskysafari 5 km EUR 106,-/aik.,
78,-/lapsi
Revontulisafari kelkalla
3h  EUR 124,-/henkilö
Lumikenkäretki
2h  EUR 63,-/henkilö
Päiväretki lumikylään
3h EUR 55,-/aik., 49,-/lapsi
Revontuliretki lumikylään
4h EUR 80,-/aik., 74,-/lapsi
Illallinen ja tutustumiskierros
lumikylässä
4h EUR 119,-/aik., 101,-/lapsi
Yöpyminen lumikylässä
EUR 258,-/aik., 130,-/ lapsi
Moottorikelkkasafari lumikylään
4-5 h EUR 202,-/henkilö
Moottorikelkkasafari lumikylään ja
yöpyminen lumihotellissa
EUR 365,-/henkilö




