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

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

Tutustu Lapin luontoon moottorikelkkaillen! Tällä safarilla opimme perusasiat kelkkai-
lusta ja pääsemme ajamaan vaihtelevissa maisemissa joen jäällä, metsässä tai vaarojen laella.
Safarin aikana pysähdytään hetkeksi ihailemaan jokinäkymiä ja nauttimaan kuumat mehut.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 99 / henkilö

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

Suosituin safarimme, jossa yhdistyvät Lapin luonto, -kulttuuri ja joulun henki. Aa-
mu alkaa moottorikelkkasafarilla paikalliselle porotilalle, missä tutustumme poronhoitoon ja
lappilaiseen kulttuuriin, pääsemme poroajelulle ja osallistumaan Napapiirin ylitysseremoni-
aan. Iltapäivällä jatkamme autolla Joulupukin Pajakylään, missä on aikaa tehdä ostoksia ja
vierailla Joulupukin Pääpostikonttorissa. Päivän aikana nautimme lounaan ja tapaamme tie-
tenkin myös itse Joulupukin. Muistoksi päivästä saat Napapiirin Ylitystodistuksen.

KESTO: 6 tuntia
HINTA: € 203 / henkilö

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

** 8. tammikuuta alkaen

Kelkkasafari porotilalle. Vierailemme kelkkaillen paikallisella porotilalla, missä tutustum-
me poronhoitoon ja lappilaiseen kulttuuriin. Vierailun aikana suoritamme poroajotestin ja
testin läpäisseille myönnetään kansainvälinen poroajokortti. Pääsemme kokemaan myös
Napapiirin ylitysseremonian. Ennen paluuta kaupunkiin nautimme lämmintä juomaa.
Huom! Tämä safari kuuluu Joulupukkisafariin.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 148 / henkilö



4. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE
(10:30 – 14:00) ti, la

Jos haluat kelkkailla ja tutustua valjakkokoiriin, tämä safari on juuri sinun valintasi!
Safari vie meidät paikalliselle huskytilalle, missä koirat toivottavat meidät iloisesti haukkuen
tervetulleiksi. Saamme tilaisuuden kokea vauhdin hurmaa 20 minuutin koiravaljakkoajelulla,
jonka jälkeen kuulemme millaista arki koiratilalla on. Ennen paluuta takaisin kaupunkiin tar-
jolla on lämmintä juotavaa.

KESTO: 3,5 tuntia
HINTA: € 186 / henkilö

5. PILKKISAFARI KELKOILLA
(09:30 – 13:00)                  ma, ke, pe, su

Pilkkisafari erämaalammelle. Ajamme pitkin Ounasjokea ja jatkamme läpi lumisten mai-
semien ja saavumme lopulta pienelle erämaalammelle. Perinteisellä tyylillä pilkkien nar-
raamme kaloja ja mahdollinen saaliimme valmistetaan avotulilla. Nuotiohetken ja eväiden
jälkeen palaamme kaupunkiin.

KESTO: 3,5 tuntia
HINTA: € 124 / henkilö

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

24.12.)

Kairasafari moottorikelkoilla. Nauti Lapin luonnosta tällä koko päivän kelkkasafarilla.
Ajamme vaarojen yli kohti ensimmäistä pysähdyspaikkaamme, missä pääsemme kokeile-
maan pilkkimistä ja lumikenkäkävelyä. Safari jatkuu läpi lumisten maisemien – kuka tietää,
saatamme kohdata porotokan kaivamassa jäkälää hangen alta. Lumi- ja sääolosuhteet huo-
mioiden käytössä on useita eri reittivaihtoehtoja. Safarin aikana oppaamme valmistaa meille
maittavan lounaan avotulilla.  (suosittelemme tätä safaria aikuisille ja vähintään 15 vuotta
täyttäneille lapsille)

KESTO: 5 - 6 tuntia
HINTA: € 186 / henkilö



7. REVONTULISAFARI KELKOILLA
joulukuu- helmikuu 18:00 – 21:00 ma, ke, to, la, su
maaliskuu 19:00 – 22:00 ma, ke, to, la, su
(paitsi 24.12. & 31.12. ja huhtikuu)

Koe pohjoinen luonto moottorikelkkaillen illan hämärtyessä. Pakkasiltana saatamme olla
onnekkaita ja nähdä myös revontulten väriloiston. Tulistelupaikalla nautimme aidot noki-
pannukahvit ja retkievästä sekä opimme lisää revontulista ja Lapin luonnosta.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 124 / henkilö

8. REVONTULIA ETSIMÄSSÄ
(21:00 – 01:00) ma, ke, pe
 (paitsi huhtikuu)

Astumme ulos autosta ja kävelemme joenrantaan nukkuvan luonnon ympäröidessä
meidät. Revontulet rakastavat leikkiä kuurupiiloa, joten koskaan ei voi tietää milloin ne il-
mestyvät! Odotellessa paistamme nuotiolla makkaraa ja nautimme lämmintä juotavaa. En-
nen paluuta takaisin sivistyksen pariin, vierailemme Poro-Pekan Pirtissä, jonka isäntäväki
toivottaa meidät lämpimästi tervetulleiksi. Tämä retki tehdään autolla (50 km / suunta).

KESTO: 4 tuntia
HINTA: € 103 /henkilö

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

Tule mukaan kokopäiväretkelle Ranuan eläinpuistoon! Maailman pohjoisimmassa
eläinpuistossa tapaamme arktisia eläinlajeja niiden luonnollisessa ympäristössään. Ennen
paluuta kaupunkiin nautimme lounaan viihtyisässä ravintolassa. Aikaa jää myös tehdä os-
toksia Fazerin tehtaanmyymälässä.

KESTO: 5 tuntia
HINTA: € 144 / henkilö

10. POROSAFARI
(14:00 – 16:30)                  ma, ke, pe, su
(18:30 – 21:00) (iltasafari 1.12. - 7.1. myös ma, ke & pe) ti, to, la,

(paitsi 24.12. ja 31.12.)
Ikimuistoinen poroajelu. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikalliselle porotilalle.
Pororeessä pääset kokemaan matkantekoa perinteiseen malliin talvimaisemista nauttien – il-
tasafarilla saatat hyvällä tuurilla nähdä taivasta valaisevat revontulet. Ennen paluuta kau-
punkiin nautimme nokipannukahvit nuotion äärellä ja kuulemme tarinoita poromiehen ar-
jesta ja askareista.

KESTO: 2-2,5 tuntia (porosafari 1 tunti)
HINTA: € 129/ aikuinen, € 97/ lapsi



11. HUSKY SAFARI
Vauhdin hurmaa koiravaljakon kyydissä! Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikal-
liselle huskytilalle, missä koirat iloisesti haukkuen toivottavat meidät tervetulleiksi. Saatu-
amme ohjeet reen käsittelyyn, on aika siirtyä pareittain valjakoihin ja lähteä matkaan. Far-
mille palattuamme on aika nauttia kuumaa juotavaa nuotion ääressä. Kuulemme samalla
millaista arki koiratilalla on.

10 km husky safari, aamulähtö klo 9:15 – 11:45 Joka päivä
10 km husky safari, iltapäivälähtö klo 13:15 – 15:45 Joka päivä paitsi su

KESTO KULJETUKSINEEN noin 3 tuntia (huskyajelu n. 1h15min – 1h30min)
HINTA: € 156 / aikuinen ja € 117 / lapsi

3 km husky safari klo 11:15 - 13:00 ti, to, la, su
(huom. 1.12. – 7.1. päivittäin)

HINTA: € 126 / aikuinen ja € 94.50 / lapsi

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

         *Lisälähdöt 22.12 & 22.12.

Lappi tunnetaan mistäpä muustakaan kuin poroista ja Joulupukista. Osallistu poro-
safarille, jossa yhdistyvät nämä molemmat. Matkaamme pororeessä läpi lumisten maisemien
Joulupukin Pajakylään, missä meillä on aikaa tavata Joulupukki omassa kammarissaan ja
tehdä ostoksia käsityö- ja matkamuistomyymälöissä. Ennen paluuta autolla takaisin kau-
punkiin, saamme muistoksi poroajokortin ja Napapiirin ylitystodistuksen.

KESTO: 4 tuntia
HINTA: € 148 /henkilö

13. RETKI PORO- JA HUSKYTILALLE
(10:30 – 13.30)       ti, to, la

Tule tapaamaan kanssamme näitä arktisia eläimiä!  Aloitamme päivän vierailulla pai-
kalliselle porotilalle, missä opimme uutta poronhoidosta ja osallistumme 30 min. porosafa-
rille. Muistoksi vierailusta saamme poroajokortin, ennen kuin matkamme jatkuu kohti hus-
kytilaa. Vuorossa on vauhdikas 20 min valjakkoajo, jonka jälkeen nautimme kuumaa juo-
maa ja kuulemme millaista koiratilan arki on. Tämä retki tehdään autolla

KESTO: 2,5 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 168 /aikuinen, € 126 / lapsi



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

Lähde kanssamme hiihtoretkelle. Matkan aikana pysähdymme nauttimaan kuumaa juo-
tavaa nuotion äärellä. (Tämä safari soveltuu yli 12-vuotiaille lapsille)

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 70/henkilö

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

Koe Lapin luonto lumikenkäillen. Opas vie meidät autolla metsän laidalle, missä opette-
lemme aluksi tekniikkaa ja lähdemme sitten matkaan. Retkellä voimme ihastella talvista
luontoa ja nauttia ympäröivästä hiljaisuudesta. Pysähdymme nuotion äärelle nauttimaan
kuumaa juotavaa ja retkievästä. Jos olemme onnekkaita, saatamme nähdä retken aikana
myös pohjoisten metsien eläimiä. (Tämä safari soveltuu yli 12-vuotiaille lapsille)

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 79 /henkilö

VUOKRAAMME MYÖS SUKSIA JA LUMIKENKIÄ

LISÄTIETOA OHJELMISTA ERI VUODENAJOILLE JA YLIYÖN SA-
FAREISTA LÖYDÄT:

www.laplandsafaris.com

RÄÄTÄLÖI SAFARISI:

Omat lähdöt seurueellenne
Varusteiden toimitus valmiiksi hotellille

Matkamuistot
Ota yhteyttä: info@laplandsafaris.fi

VOIMASSA:

Safarit toteutetaan Rovaniemellä 1.12.2015 – 15.4.2016.
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 1.12.2015 – 7.1.2016, muina aikoina
alennus on 50 %. Lapsihinta oikeuttaa paikkaan oppaan vetämässä reessä. Yli 140 cm pitui-
nen lapsi voi istua moottorikelkan kyydissä maksaessaan aikuisen hinnan. Huomioithan, et-
tä eri ehdot ovat voimassa poro- ja huskysafareilla.

SAFARIHINTAAN SISÄLTYY:

Moottorikelkkasafarien perushintaan sisältyy kelkkailuvarusteet, opastus, moottorikelkan (2
henkilöä/kelkka), polttoaineet, vakuutuksen (asiakkaan omavastuu vahinkotapauksissa max.
€ 980), ylläpidon ja huollon sekä arvonlisäveron. Moottorikelkan kuljettajan on oltava vä-
hintään 18-vuotias ja omistettava voimassa oleva ajokortti.

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

Moottorikelkkasafareilla mahdollisuus ajaa 1 henkilö/kelkka, riippuen safarin kestosta:

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

*Huom. Joulukuussa safareille numero 2 & 4 kuljetukset farmeille tehdään autolla.
Moottorikelkkailu tapahtuu ohjelman aikana.

TAPAAMISPAIKKA SAFAREILLE:

Keskustan hotelleissa majoittuvat: tapaaminen safaritoimistolla 30 minuuttia ennen lähtöä.
Asiakkaat, jotka majoittuvat seuraavissa: Lapland Hotel Sky Ounasvaara, Santasport, Chalet
Hotelli Rovaniemi, Santa Claus Holiday Village) haku hotellista n. 45 minuuttia ennen läh-
töä.

YLEISET EHDOT:

Safarit toteutetaan säävarauksella. Vastuullisena safarijärjestäjänä Lapland Safaris AC Oy
pidättää oikeudet muuttaa safarihintoja, kestoja ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Lapland Safaris AC 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. Omavastuu
vahinkotapauksissa on enintään € 980,- kuljettaja / moottorikelkka / vahinkotapaus.

Moottorikelkkasafareja ei suositella raskaana oleville naisille, sillä tärähtely 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
2h EUR 99,- per henkilö

l l l l l l l

Joulupukkisafari
6h  EUR 203,-  per henkilö

l l l l l l l

Kelkkasafari porotilalle
3h EUR 148,- per henkilö

l l l l l l l

Kelkkasafari huskytilalle
3,5h EUR 186,- per henkilö

l l

Pilkkisafari
3,5h EUR 124,- per henkilö

l l l l

Keskellä luontoa
5-6h EUR 186,- per henkilö

l l l

Revontulisafari kelkoilla
3h EUR 124,- per henkilö

l l l l l

Revontulia etsimässä
4h EUR 103,- per henkilö

l l l

Maailman pohjoisin eläinpuisto
5h EUR 144 - per henkilö

l l

Porosafari (14h00 - 16h30)
2-2,5h EUR 129,- per henkilö

l l l l

Porosafari (19h00 - 21h30)
2-2,5h EUR 129,- per henkilö

l l l

10 km Husky safari
EUR 156,- per henkilö

l l l l l l l

3 km Husky safari
EUR 126,- per henkilö

l l l l

Porosafari Joulupukin Pajakylään
4h EUR 148,- per henkilö

l l

Retki poro- ja huskytilalle
3h EUR 168,- per henkilö

l l l

Hiihtoretki luonnossa
3h EUR 70,- per henkilö

l l

Lumikenkäretki
3h EUR 79,- per henkilö

l l


