
ROVANIEMI –
TALVISAFARIT 2014 - 2015
Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!!

1 KELKKASAFARI LUONTOON
(14:00 – 16:00) Joka päivä

Mikä olisi sen parempaa kuin tutustua luontoon moottorikelkkaillen? Tällä safarilla
opimme perusasiat moottorikelkkailusta vaihtelevissa talvimaisemissa joko joen jäällä,
metsässä tai vaarojen laella. Safarin aikana pysähdymme hetkeksi ihailemaan upeaa
jokinäkymää ja nautimme kuumat mehut.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 99 / henkilö

2. JOULUPUKKISAFARI
(10:00 – 16:00)                    * Joka päivä (paitsi 24.12.)

Suosituin safarimme, jossa yhdistyvät luontoelämykset, kulttuuri ja aito joulun henki.
Aamulla teemme moottorikelkkasafarin Porotilalle, missä tutustumme poronhoitoon ja
lappilaiseen kulttuuriin sekä ajamme porolla ja osallistumme Napapiirin Ylitysseremoniaan.
Iltapäivällä ohjelma jatkuu autolla Joulupukin Pajakylään: tehdä ostoksia pikkuputiikeissa ja
postittaa kortteja Joulupukin Pääpostikonttorista. Päivän aikana nautimme lounaan sekä
tapaamme myös itse Joulupukin. Napapiirin Ylitystodistus jää muistoksi päivästä.

KESTO: 6 tuntia
HINTA: € 198 / henkilö

3. KELKKASAFARI POROTILALLE
(10:00 – 13:00)  Joka päivä

** 1. tammikuuta alkaen

Kelkkasafari porotilalle. Vierailemme kelkkaillen paikallisella porotilalla, missä tutustumme
poronhoitoon ja lappilaiseen kulttuuriin. Napapiirin Ylitysseremoniassa saamme
Lapinkasteen ja vierailun aikana suoritamme myös poroajotestin. Testin läpäisseille
myönnetään kansainvälinen poroajokortti. Nautimme kupillisen kuumaa ennen paluuta
kaupunkiin. Huom! Tämä safari kuuluu Joulupukkisafariin.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 144 / henkilö



4. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE
(10:30 – 13:30) * ti, to, la

Jos haluat kelkkailla ja tutustua valjakkokoiriin, tämä on juuri sinun safarisi!
Kelkkasafari vie meidät Huskytilalle, missä koirien iloinen ja äänekäs tervehdys toivottaa
meidät tervetulleeksi. Saamme tilaisuuden kokea vauhdin hurmaa lyhyellä
koiravaljakkoajelulla. Kuumia juomia on tarjolla nuotion äärellä ennen paluuta kaupunkiin.

KESTO: 3 tuntia
HINTA:  € 142 / henkilö

5. KELKKASAFARI PILKILLE
(09:30 – 13:00)                  ma, ke, pe, su

Pilkkisafari erämaajärvelle. Suuntaamme kelkkamme kohti pohjoista. Ajamme pitkin
kaunista Ounasjokea 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. Nuotiohetken jälkeen palaamme kaupunkiin.

KESTO: 3,5 tuntia
HINTA: € 121 / henkilö

6. KESKELLÄ LUONTOA
(11:00 – 16:00/17:00)     ma, to, la

Kairasafari moottorikelkalla. Kelkkaraitomme kulkee yli vaarojen ja läpi kapeiden
notkojen kohti lepopaikkaa, jossa jokainen voi kokeilla pilkkimistä ja lumikenkäilyä.
Reittimme jatkuu läpi metsien - metsikön suojassa saatamme kohdata porotokan kaivamassa
jäkälää hangen alta. Tarkkaavainen kulkija näkee luonnossa merkkejä monista metsän
eläimistä. Pakkanen ja tuisku tai lämmin aurinko ja kimaltelevat hanget luovat
mahdollisuuden tutustua Lapin nopeasti vaihtuviin olosuhteisiin. Vaihteleva maasto ja
erilaiset sääolosuhteet tarjoavat tilaisuuden kokea moottorikelkkailun helppouden ja
vaativuuden. Lumi- ja sääolosuhteet huomioiden käytämme useita eri reittivaihtoehtoja.
Safarin aikana nautimme lappilaistyylisen lounaan.  (suosittelemme tätä safaria vain aikuisille
ja vähintään 15 vuotta täyttäneille lapsille)

KESTO: 5 - 6 tuntia
HINTA: € 181 / henkilö



7. REVONTULISAFARI KELKOILLA
Joulukuu- Helmikuu 18:00 – 21:00              ma, ke, to, la, su
Maaliskuu-Huhtikuu 19:00 – 22:00              ma, ke, to, la, su

      (paitsi 24.12. ja 31.12.)

Koe pohjoinen yö moottorikelkkaillen illan hämärtyessä läpi lumisten maisemien.
Pakkasiltana saatamme jopa nähdä revontulten väriloiston. Tulistelupaikalla keitämme aidot
nokipannukahvit ja nautimme retkieväät sekä opimme lisää revontulista ja Lapin luonnosta.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 121 / henkilö

8. MAAILMAN POHJOISIN ELÄINPUISTO
(11:00 – 16:00)            ke, la

Tule mukaan kokopäiväretkelle autolla Ranuan eläinpuistoon, joka on pohjoisin
eläinpuisto maailmassa. Ranua sijaitsee n. 80 kilometrin päässä Rovaniemeltä. Nauti
virkistävästä kävelyretkestä puistossa, jossa voit nähdä arktisia eläinlajeja niiden
luonnollisessa ympäristössä. Lounas nautitaan viihtyisässä ravintolassa ja ennen paluuta on
mahdollista käydä Fazerin makeisten tehtaanmyymälässä.

KESTO: 5 tuntia
HINTA: € 139 / henkilö

9. POROSAFARI
(14:00 – 16:30)                  ma, ke, pe, su
(18:30 – 21:00)       ti, to, la

Ikimuistoinen poroajelu. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikalliselle porotilalle.
Pororeessä saat kokea matkantekoa vanhaan hyvään malliin lumisista maisemista nauttien –
illalla saatat hyvällä tuurilla jopa nähdä iltataivasta valaisevat revontulet. Ennen paluuta
nautimme nokipannukahvit ja pullat nuotion äärellä sekä kuulemme tarinoita poromiehen
arjesta ja askareista.

KESTO: 2-2,5 tuntia (porosafari 1 tunti)
HINTA: € 126 / henkilö

10. HUSKY SAFARI
(09:00 – 12.00) Joka päivä
(13:00 – 16.00) Joka päivä

Koe talvinen koiravaljakoajelu. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme Huskytilalle, missä
innokkaiden koirien haukunta toivottaa meidät tervetulleiksi. Saatuamme opastuksen reen
ohjastamiseen nousemme pareittain valjakkoon ja lähdemme matkaan. Palattuamme farmille
nautimme kuumaa juotavaa nuotion ääressä ja puhumme kasvattajan kanssa näistä upeista
pohjoisen eläimistä.

KESTO KULJETUKSINEEN noin 3 tuntia (huskyajelu n. 1h15min – 1h30min)
HINTA: € 149 / aikuinen ja € 112 / lapsi



11. HIIHTORETKI LUONNOSSA
(10:00 – 13:00)           ma, to

Nauti hiihdosta oppaamme opastetulla retkellä. Hiihtoretkellä lumisten metsien halki
nautimme kuumaa juotavaa nuotion äärellä.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 68/henkilö

12. LUMIKENKÄRETKI
(14:30 – 17:30)             ti, pe

Koe lumikenkäretki pohjoisissa metsissä. Oppaamme vie meidät autolla metsän laidalle,
missä opettelemme aluksi lumikenkäilyn tekniikkaa ja lähdemme sitten matkaan. Retkellä
pääsemme ihastelemaan ympäröivän luonnon kauneutta ja nauttimaan valkoisesta
hiljaisuudesta. Nuotion äärellä nautimme kuumaa juotavaa ja retkievästä. Jos olemme
onnekkaita, saatamme jopa nähdä retken aikana pohjoisten metsien eläimiä…

(Tämä safari soveltuu yli 12-vuotiaille lapsille)

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 79 /henkilö

13. POROSAFARI HUSKYTILALLE
(10:30 – 13.30)       ti, to, la

Pohjoisen eläimet rakastavat kylmää ja elävät rauhallisesti pohjoisen luonnossa. Tule
tapaamaan näitä arktisia eläimiä! Matkaamme Huskytilalle lumisen metsän läpi poron
vetämässä reessä viltin alla. Tilalla kokeilemme hieman nopeampaa kyytiä huskyreessä.
Nuotion lämmössä nautimme mehua samalla kun opimme lisää näistä hienoista koirista.
Tämän jälkeen palaamme poropuistoon poron vetämässä reessä. Matkat poropuistoon
tehdään autolla.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 143 /henkilö

14. POROSAFARI JOULUPUKIN PAJAKYLÄÄN
(9:30 – 13:30)        ke, pe

*Lisälähdöt 22.12, 23.12 ja 25.12 (25.12 poikkeusaikataulu 10:30-14:30)

Lappi tunnetaan Joulupukista ja hänen porostaan. Mikä loistavaa tilaisuus nähdä
molemmat osallistumalla porosafarille Joulupukin Pajakylään. Matkaamme poropuistosta
lumisen metsän läpi Joulupukin Pajakylään poron vetämässä reessä. Pajakylässä meillä on
vapaata aikaa tavata Joulupukki toimistossaan, lähettää postikortteja Joulupukin Pääpostista
sekä tutustua käsityö- ja matkamuistomyymälöihin. Muistoksi saatavat poroajokortti ja
Napapiirin ylitystodistus takaavat, ettei tämä retki unohdu koskaan.

KESTO: 4 tuntia
HINTA: € 137 /henkilö



15. REVONTULISEIKKAILU
(21:00 – 01:00) ma, ke, pe

    (paitsi 24.12. ja 31.12.)

Astumme ulos autosta keskellä ei mitään ja kävelemme joenrantaan kuuntelemaan
ympärillämme nukkuvaa luontoa. Pääsemme parhaaseen paikkaan, mutta olethan
kärsivällinen, revontulet rakastavat leikkiä kuurupiiloa, joten emme koskaan tiedä milloin ne
ilmestyvät! Tarkkaillessamme luonnon omaa teatteriesitystä paistamme makkarat nuotiolla.
Ennen paluuta sivistyksen pariin vierailemme kodikkaassa vanhassa rakennuksessa Poro-
Pekan Pirtissä. Isäntäväki toivottaa vieraat lämpimästi tervetulleiksi ja esittelevät asuntonsa,
joka vie menneisyyteen. Tämä rentouttava pakomatka todellakin tarjoaa jotain kaikille
aisteille. Matkat metsän keskelle ja takaisin tehdään autolla (50 km / suunta).

KESTO: 4 tuntia
HINTA: € 99 /henkilö

KYSY MYÖS ERI VUODENAIKOJEN ERIKOISOHJELMIA

Joulu ja Uuden Vuoden juhlat
Aurinkoinen kevät

Värikäs syksy

RÄÄTÄLÖI SAFARIASI!

Omat lähdöt
Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille

VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Rovaniemellä 1.12.2014 – 15.4.2015

Kaikille safareille vähimmäisosallistujamäärä 2 aikuista.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapin Safarit AC Oy  Rovaniemi
Koskikatu 1
96200 ROVANIEMI
FINLAND
Puh: +358 (0) 16 331 1200
Fax: +358 (0) 16 331 1233
Sähköposti: info@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

Puhelimella päivittäin 22:00 asti (+358 16 33 11 200)
Hotellisi vastaanotosta
Lapland Safaris AC Oy:n toimistolta
Mobiilista: safaris.fi/rovaniemi



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 safareissa.

SAFARIHINNAT SISÄLTÄVÄT:

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

Huom: Omavastuuta voi pienentää 150 euroon maksamalla 15€/kuljettaja/safari.

Moottorikelkkasafareilla mahdollisuus ajaa 1 henkilö/kelkka, hinta riippuu safarin kestosta
seuraavasti:

1-4 h EUR 45/per henkilö
yli 4 h EUR 85/per henkilö

*Huomaathan! Joulukuussa safareilla numero 2 & 4 kuljetukset farmeille tehdään
autolla. Moottorikelkkailu tapahtuu ohjelman aikana.

TAPAAMISPAIKAT SAFAREILLE:

Tapaamispaikka vahvistetaan varauksenteon yhteydessä.

Tapaamispaikat safareille:

Keskustan hotelleissa majoittuvat asiakkaat tapaamme safaritoimistolla 30 minuuttia ennen
lähtöä. Asiakkaat, jotka majoittuvat keskustan ulkopuolella (Lapland Hotel Sky Ounasvaara,
Ounasvaaran Pirtit) haetaan hotellista 45 minuuttia ennen lähtöä.

Tapaamispaikat husky safareille:

Keskustan hotelleissa majoittuvat asiakkaat tapaamme safaritoimistolla 15 minuttia ennen
lähtöä. Asiakkaat, jotka majoittuvat keskustan ulkopuolella (Lapland Hotel Sky Ounasvaara,
Ounasvaaran Pirtit) haetaan hotellista 30 minuuttia ennen lähtöä.



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 ,-  per henkilö
Joulupukkisafari
6 h  EUR 198 ,-  per henkilö
Kelkkasafari porotilalle
3 h  EUR 144 ,-  per henkilö
Kelkkasafari huskytilalle
3 h EUR 142,- per henkilö
Kelkkasafari pilkille
3,5 h  EUR 121,- per henkilö
Keskellä luontoa
5-6 h  EUR 181,- per henkilö
Revontulisafari kelkoilla
3 h  EUR 121,- per henkilö
Maailman pohjoisin eläinpuisto
5 h  EUR 139 ,- per henkilö
Porosafari (14h00 - 16h30)
2-2,5 h  EUR 126 ,- per henkilö
Porosafari (18h30 - 21h00)
2-2,5 h  EUR 126 ,- per henkilö
Husky safari (2h husky safari)
3 h EUR 149,- per henkilö
Hiihtoretki luonnossa
3 h  EUR 68,- per henkilö
Lumikenkäretki
3 h  EUR 79,- per henkilö
Porosafari Husky tilalle
3 h EUR 143,- per henkilö
Porosafari Joulupukin Pajakylään
4 h EUR 137,- per henkilö
Revontuliseikkailu
4 h EUR 99,- per henkilö




