
SAARISELKÄ –
TALVI SAFARIT 2014 - 2015
Tule sellaisena kuin olet, me huolehdimme loput!

1. KELKKASAFARI TUNTURIIN
(14:00-16:00) Joka päivä (paitsi su)

Tällä vauhdikkaalla safarilla kiertelemme Saariselän lähiympäristössä keskellä alueen upeita
maisemia. Safarin aikana nautimme avotulilla keitetyt nokipannukahvit.

KESTO: 2 h
HINTA:  € 99 / henkilö

2. HIIHTORETKI
(10:00-12:00) ti, to, la

Paras tapa tutustua Lapin luontoon on käyttää perinteistä kulkumuotoa, murtomaahiihtoa.
Latuja pitkin pääset keskelle Lapin valkoista erämaata. Matkan varrella pidetään tauko ja
nautitaan kuumat mehut. Hintaan kuuluu suksipaketin vuokra kello 17.00 asti, joten ladulle
voi suunnata vielä uudestaan ilman opasta.

KESTO: 2 h
HINTA:  € 61 /henkilö

3. KELKKASAFARI PILKILLE
(9:00-13:00) ti, pe

Tämänpäiväinen kelkkareitti johdattaa meidät Saariselän pohjoispuolella sijaitsevalle järvelle.
Kairaa reikä jäähän ja pääset kokeilemaan kalaonneasi! Saaliiksi saatat saada vaikkapa Lapin
kirkkaiden vesien nieriän. Nuotion äärellä nautitaan pientä purtavaa, tai isompaakin, mikäli
kalansaalis on hyvä!

KESTO: 4 h
HINTA:  € 138 /henkilö

4. KELKKASAFARI POROTILALLE
(13:00-16:00)         ti, to, la

Tänään vierailemme paikallisella porotilalla. Siellä porotilan saamelainen isäntä toivottaa
vieraat tervetulleiksi ja tutustuttaa saamelaiskulttuuriin ja porotalouteen. Vierailun aikana
isäntä opastaa suopunginheitossa ja pitää lyhyen poroajokoulun. Ennen paluumatkaa
vietämme mukavan kahvituokion, jonka aikana on mahdollista kuulla paljon mielenkiintoisia
seikkoja saamelaisuuden ja porotalouden historiasta ja nykypäivästä.

KESTO: 3 h
HINTA:  € 138 /henkilö



5. LUMIKENKÄRETKI
(10:00-12:00) ma, ke, pe

Lähdemme vaeltamaan lumikengillä tunturiin. Metsässä kuljemme sekä valmiita polkuja
myöten että aivan koskemattomilla hangilla, jokainen itse omat jälkensä tehden. Luonnossa
saattaa nähdä eri eläinten, kuten riekon, jäniksen, oravan ja ketun jälkiä. Retken aikana
pidämme hengähdystauon, jonka aikana nautimme kuumaa mehua ennen paluuta takaisin
Saariselälle.

KESTO: 2 h
HINTA:  € 61 /henkilö

6. KESKELLÄ LUONTOA
(9:00-14:00/15:00)              ke

Kairasafari moottorikelkalla. Kelkkaraitomme kulkee yli jylhien vaarojen ja läpi kapeiden
kurujen kohti lepopaikkaa, jossa jokainen voi kokeilla pilkkimistä ja lumikenkäilyä. Reittimme
jatkuu läpi metsien - metsikön suojassa saatamme kohdata porotokan kaivamassa jäkälää jopa
metrisen 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 useita eri reittivaihtoehtoja. Safarin aikana
nautimme lappilaistyylisen lounaan. (tämä safari soveltuu vain aikuisille)

KESTO: 5 - 6 h
HINTA: € 181 /henkilö

7. POROSAFARI
(9:30-11:30) Joka päivä

Ennen vanhaan lappilaiset tapasivat talvisin taittaa matkansa pororeessä. Usein “raidossa”
saattoi matkata jopa 25-30 poroa. Porokellojen kilinän säestämänä matkaamme läpi lumisen
erämaan. Safarin aikana nautimme kahvit. Tämä retki tehdään autolla.

KESTO: 2 h
HINTA:  € 110/ henkilö



8. HUSKY SAFARI
Innokkaiden koirien haukunta toivottaa meidät tervetulleiksi safarille. Saatuamme
opastuksen reen ohjastamiseen nousemme pareittain valjakkoon ja lähdemme matkaan.
Retken puolivälissä on mahdollisuus vaihtaa ohjausvuoroa. Palattuamme farmille nautimme
kahvit nuotion ääressä ja kuulemme tarinoita näiden pohjoisen eläinten päivittäisestä
elämästä ja koulutuksesta. Mahdollisuus ottaa myös upeita kuvia! Lumi- ja sääolosuhteet
huomioiden useita eri lähtöpaikkavaihtoehtoja.

Joka päivä 11:00-13:00

KESTO: 2 h
HINTA: € 154 aikuinen /€ 116 lapsi

Maanantai, Keskiviikko, Lauantai 11:00-15:00

KESTO: 4 h
HINTA: € 188 aikuinen / € 141 lapsi (sisältää lounaan)

9. ILTASAFARI POROILLA
Joulukuu - Tammikuu (19:00 – 21:00)       ke, pe
Helmikuu - Maaliskuu (20:00 – 22:00)       ke, pe

                   (paitsi 24.12)

Tällä safarilla matkaamme hiljaiseen yömetsään poron vetämän reen kyydissä.
Hyvällä onnella, jos taivas on pilvetön voimme nähdä revontulien tanssivan yllämme.
Pysyäksemme lämpimänä pysähdymme nauttimaan avotulilla keitetyt kahvit.

KESTO: 2 h
HINTA:  € 119 / henkilö

10. REVONTULISEIKKAILU
(20:00 – 23:00) sis. Igluvierailun  ma, to, la

Tämä safari suuntaa Iglua kohti autolla. Sinulla on mahdollisuus käveleskellä metsässä Iglun
ympäristössä ja katsoa Revontuli-esitystä Iglussa. Pienellä onnella, jos taivas on kirkas, kuu,
tähdet ja jopa Revontulet voivat ilmestyä. Retken aikana opas tekee nuotion ja voit nauttia
evästä tulen lämmössä.

KESTO: 3 h
HINTA:  € 79 / henkilö



11. REVONTULIRETKI LUMIKENGILLÄ
(19:00 – 21:00)     ti, pe, su
Koe talviöiden kauneus pohjoisissa metsissä. Oppaamme vie sinut retkelle jolla opetellaan
talvinen liikkumistapa lumikenkiä käyttäen. Lumen päällä kävellessä huomaat kuinka vaalea kuun
loiste ja tähdet muodostavat kauniita varjoja lumeen. Matkalla pysähdymme kuuntelemaan
metsän ja tuntureide hiljaisuutta samalla kuin nautimme kuumaa juomaa. Jos olet onnekas voit
ehkä nähdä revontulten väriloiston pohjoisella taivaalla. (Tätä safaria ei suositella alle 12 vuotiaille
lapsille)

KESTO: 2 h
HINTA: € 61 /henkilö

12. REVONTULISAFARI KELKALLA
(18:00-22:00) sis. Igluvierailun    ma, to, la

Tänä iltana ajetaan kelkoilla läpi lumisten metsien ja yli puuttomien tuntureiden. Hyvällä
onnella, jos taivas on pilvetön, kuu, tähdet ja jopa revontulet valaisevat tietä. Retken aikana
vierailemme iglussa, jossa esitetään lyhyt revontuliesitys. Safarin aikana pysähdytään myös
nauttimaan avotulilla keitetyt nokipannukahvit ja pientä purtavaa.

KESTO: 4 h
HINTA: € 142 /henkilö

LÖYDÄ LUONTOSI!

Meiltä saat vuokralle
Murtomaahiihtopaketti

Lumikengät
Varustepaketti

Reppu
Potkukelkka

Vaellusvarusteet

KYSY MYÖS ERI VUODENAIKOJEN ERIKOISOHJELMIA

Aurinkoinen kevät
Kysy pidempiä seikkailuja
Uutta! Revontuli sauna!!

RÄÄTÄLÖI SAFARISI!

Omat lähdöt
Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille

Lahja matkamuistoksi



VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Saariselällä 1.12.2014 – 15.4.2015

Takuulähdöt. Kaikille safareille minimiosallistujamäärä 2 aikuista.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapin Safarit  Saariselkä
Saariseläntie 13, Lapland hotel Riekonlinna
99830 SAARISELKÄ
FINLAND
Puh: +358 (0)16 3311280
Faksi: +358 (0)16 668 923
Sähköposti: saariselka@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

Puhelimitse klo 22.00 asti (+358 16 3311280)
Hotellisi vastaanotossa
Lapin Safareiden toimistolla

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
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: Omavastuuta voi pienentää 150 euroon 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 North Oy pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja, kestoja ja sisältöä
ilman ennakkoilmoitusta.

Lapland Safaris North 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 North Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista



OHJELMAT MA TI KE TO PE LA SU
Varustevuora

Kelkkasafari tunturiin
2 h  EUR 99,- henkilö
Hiihtoretki
2 h EUR 61,- henkilö
Kelkkasafari pilkille
4h EUR 138,- henkilö
Kelkkasafari porotilalle
3 h  EUR 138,- henkilö
Lumikenkäretki
2 h EUR 61,- henkilö
Luonnon keskellä
5-6h EUR 181,- henkilö
Porosafari
2h  EUR 110,- henkilö
Husky safari
2h EUR 154,- henkilö
4h EUR 188,- henkilö
Revontulisafari poroilla
2h EUR 110,- henkilö
Revontuli seikkailu
3h EUR 79,- henkilö
Revontuliretki lumikengillä
2h EUR 61,- henkilö
Revontulisafari kelkalla
3 h EUR 142,- henkilö


