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

1. LUMIKENKÄRETKI
(10:00-13:00)       ma & to
(12:00-15:00)                 su

Haasta itsesi kokeilemaan liikkumisen vapaus kauniissa lumisessa maastossa. Koe todellinen
hiljaisuus metsän keskellä opastetulla lumikenkäretkellämme. Matkan aikana nautimme
kuumat mehut.

KESTO: 3 tuntia
HINTA:  € 63 /henkilö

2. HIIHTORETKI
(12:00-14:00)          ti & la

Asiantunteva hiihto-oppaamme näyttää hiihtämisen salat perinteisellä hiihtotyylillä.
Hiihtokoulun aikana opas antaa vinkkejä hiihtotekniikan parantamiseksi. Osallistujat saavat
pitää hiihtovälineet klo 17.00 asti.

KESTO: 2 tuntia
HINTA:  € 61 /henkilö

3. REVONTULISAFARI KELKOILLA

(19:00-22:00) ma, ke & pe

Kelkkailu illan hämärtyessä läpi lumisten maisemien on mieleenpainuva elämys. Tähtitaivaan
alla ajamme tulistelupaikalle, jossa nautimme virkistävät kahvit nuotion äärellä. Pakkasiltana
saatamme nähdä jopa revontulten väriloiston.

KESTO: noin 3 tuntia
HINTA:  € 112/henkilö

4. KELKKASAFARI PILKILLE
(11:00-15:00/16:00) ma, ke & pe

Moottorikelkkasafari upealle erämaajärvelle, jossa kalat vain odottavat ottajaansa. Kokeile
onneasi perinteisellä tyylillä pilkkien Ylläksen parhailla kala-apajilla. Pilkkimisen jälkeen
nautimme maittavan retkievään ja virkistävät kahvit nuotion äärellä.

KESTO: 4-5 tuntia
HINTA:  € 119/henkilö



5. POROSAFARI
(14:00-17:00)                  to

Tällä retkellä suuntaamme kulkumme lumiseen erämaahan. Kuulemme aidon poroisännän
kertomuksia poroista ja elämästä niiden parissa, jonka jälkeen nautimme tulilla aidot
nokipannukahvit ja keksit. Tämä retki tehdään autolla.

KESTO: 3 tuntia
HINTA:  € 138/henkilö

6. HUSKY SAFARI
Sinulle, joka etsit mieleenpainuvaa elämystä, kokeile koiravaljakon kyytiä! Saatuamme
opastuksen reen ohjastamiseen nousemme pareittain valjakkoon ja lähdemme matkaan.
Ennen paluuta nautimme vielä kuumaa juotavaa ja kuulemme mielenkiintoisia tarinoita näistä
upeista pohjoisen eläimistä. Tämä retki tehdään autolla.

Keskiviikko, Torstai, Perjantai 13:00-16:00

10km husky safari (huskyajon pituus noin 1h)
KESTO: kuljetusten kanssa n. 3 tuntia
HINTA:  € 165/aikuinen (2 hlöä/reki) € 124/lapsi

Maanantai, Lauantai 10:00-12:00

5km husky safari (huskyajon pituus noin ½h)
KESTO: kuljetusten kanssa n. 2 tuntia
HINTA:  € 103/aikuinen (2 hlöä/reki)  € 77/lapsi

7. KELKKASAFARI POROTILALLE
(11:00-15:00/16:00)                ti

Reittimme kulkee läpi upeiden maisemien idylliselle Poroaidalle. Tutustumme perinteiseen
poronhoitoon ja voit antaa taidonnäytteesi poroajossa, vierailun päätteeksi nautimme kahvit
kodassa nuotion äärellä.

KESTO: noin 4-5 tuntia
HINTA:  € 139/henkilö

8. KELKKASAFARI LUONTOON
(15:00-17:00)    ti, to & la

Aluksi totumme kelkan hallintaan, jonka jälkeen siirrymme vaihtelevaan maastoon
nauttiaksemme Lapin lumisesta luonnosta. Reitin varrella kuulemme tarinoita arktisesta
luonnosta ja sen ominaispiirteistä. Tämä on retki, josta muodostuu koko perheen
virkistysretki ajotaidoista riippumatta.

KESTO: 2 tuntia
HINTA:  € 99/henkilö



9. RETKI LUMIKYLÄÄN
Lähtö Äkäslompolosta: 10:00            to
Lähtö Ylläsjärveltä: 10:15 to

Board the coach for an adventure to a land of ice and snow. Bussi vie Ylläkseltä
Lumikylään tutustumaan jään ja lumen maailmaan.

Lumikylä on rakennettu erilaisista lumen ja jään yhdistelmistä. Arkkitehtuuriset suunnitelmat
sekä sisustus vaihtuvat joka vuosi, mikä takaa aina ainutlaatuisen elämyksen. Opastetun
kierroksen aikana oppaanne esittelee teille henkeäsalpaavien jää- ja lumirakenteiden sisältä
löytyvät lumihotellin, jääravintolan ja kertoo lumikylän rakennusvaiheista ja tekniikoista. Voit
nauttia drinkeistä jotka tarjoillaan jäälasista tai ihastella jäätaidetta, jota löytyy kaikkialta ennen
paluukuljetusta Ylläkselle. Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten
suosittelemme pukeutumaan lämpimästi.

KESTO: 2,5 – 3 tuntia kuljetuksineen
HINTA: € 63/aikuinen, € 58/lapsi

10. MOOTTORIKELKKA SAFARI LUMIKYLÄÄN

Lähtö Äkäslompolosta: 10:00                 ke

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. Lumikylässä vastassa on valtava luminen iglu,
josta löytyy kauniisti koristeltuja huoneita, jääbaari ja –ravintola. Opastetun kierroksen
jälkeen voimme ihastella lumilinnaa sekä sen upeita lumi- ja jääveistoksia sekä nautimme
maittavan lounaan Krouviravintolassa. Lounaan jälkeen palaamme moottorikelkoilla
Ylläkselle läpi henkeäsalpaavien Lappilaisten maisemien. (Tämä safari soveltuu yli 15-
vuotiaille lapsille.)

KESTO: 5 – 6 tuntia
HINTA: €184/hlö
Lisämaksusta mahdollisuus ajaa 1 hlö / kelkka 85 €

11. REVONTULIRETKI LUMIKYLÄÄN
** 1. tammikuuta alkaen
Lähtö Äkäslompolosta: 18:00          ke, pe
Lähtö Ylläsjärveltä: 18:15          ke, pe

Bussi vie Ylläkseltä Lumikylään tutustumaan revontulien kiehtovaan maailmaan.

Perillä tutustutaan tähän näyttävään luonnonilmiöön lumiauditoriossa multimedia esityksen
avulla joka valaisee revontulien syntyä ja tarinoita niiden ympärillä. Tämän jälkeen on aika
siirtyä ulos katsastamaan josko tulet näyttäytyisivät taivaalla. Vaikka tämä luonnon näytös
jäisikin näkemättä, riittää jäästä ja lumesta rakennetussa Lumikylässä ihmeteltävää opastetulla
kierroksella. Kierroksen päätteeksi nautitaan kuumat juomat jääbaarissa ennen paluuta
Ylläkselle. Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten suosittelemme
pukeutumaan lämpimästi.

KESTO: 3,5 – 4 tuntia kuljetuksineen
HINTA: €88/aikuinen, €83/lapsi



12. ILLALLINEN JA KIERROS LUMIKYLÄSSÄ
** 1. tammikuuta alkaen
Lähtö Äkäslompolosta: 18:00          ke, pe
Lähtö Ylläsjärveltä: 18:15          ke, pe

Vietä unohtumaton ilta lumikylässä

Nouse bussin kyytiin Ylläkseltä joka vie sinut Snow Villageen. Perillä odottaa jäästä ja lumesta
veistetty ravintola missä kolmen ruokalajin illallinen tarjoillaan. Illallisen jälkeen on aikaa
tutustua Snow Villageen ja tehdä kierrosjäähotellin huoneisiin, ihailla jää- ja lumiveistoksia tai
nauttia vaikka muutama drinkki jäälaseista. Illan päätteeksi paluu Ylläkseltä bussilla.
Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten suosittelemme pukeutumaan
lämpimästi.

KESTO: 3,5 - 4 tuntia kuljetuksineen.
HINTA: € 129/aikuinen, € 111/lapsi

13. YÖPYMINEN LUMIHOTELLISSA
** 1. tammikuuta alkaen
Lähtö Äkäslompolosta: 18:00          ke, pe
Lähtö Ylläsjärveltä: 18:15          ke, pe

Snow Villagessa voi kokea hotelliyön huoneessa, joka on tehty lumesta. Lumen eristävän
ominaisuuden ansiosta sisälämpötila on aina -2…-5 celsiusastetta, huolimatta siitä, mikä on
ulkona vallitseva lämpötila. Makuupussin lämmössä voit viettää yön halutessasi alansa
parhaiden jää- ja lumenveistäjien sisustamassa, yksilöllisin teemoin toteutetussa jääsviitissä.
Ennen vällyihin kääriytymistä käydään ihastelemassa jää- ja lumiarkkitehtuuria lumilinnan
käytävillä, huoneissa ja kappelissa sekä nautitaan kolmen ruokalajin illallinen jääravintolassa.
Seuraavana aamuna hirsiravintolassa tarjoillun aamupalan jälkeen on aika palata Ylläkselle.
Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten suosittelemme pukeutumaan
lämpimästi.

HINTA:

Äkäslompolosta: € 250/aikuinen, € 125/lapsi
Ylläsjärveltä: € 225/aikuinen, € 115/lapsi
Majoitus kahden hengen huoneessa



14. MOOTTORIKELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN JA YÖPYMINEN
JÄÄHOTELLISSA
** 1. tammikuuta alkaen
(Saatavilla vain Äkäslompolosta)
Lähtö Äkäslompolosta: 17:00          ti, pe
Saapuminen Äkäslompoloon: 11:30

Safari alkaa Ylläksellä varusteiden vaihdolla sekä safariohjeistuksella jonka jälkeen
suuntaamme kohti lumikylää. Matka läpi vaihtelevan maaston halki kestää noin 2 tuntia.
Perillä 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. Makuupussin lämmössä voit viettää yön halutessasi alansa parhaiden jää- ja
lumenveistäjien sisustamassa, yksilöllisin teemoin toteutetussa jääsviitissä. Ennen vällyihin
kääriytymistä käydään ihastelemassa jää- ja lumiarkkitehtuuria lumilinnan käytävillä,
huoneissa ja kappelissa sekä nautitaan kolmen ruokalajin illallinen jääravintolassa. Seuraavana
aamuna hirsiravintolassa tarjoillun aamupalan jälkeen on aika nousta moottorikelkan kyytiin
ja ajaa takaisin Ylläkselle. (Tämä safari soveltuu yli 15-vuotiaille lapsille.)

HINTA: €360/henkilö
Majoitus kahden hengen huoneessa
Lisämaksusta mahdollisuus ajaa 1 hlö / kelkka 85 €

KYSY MYÖS ERI VUODENAIKOJEN
ERIKOISOHJELMIA

Aurinkoinen kevät
Värikäs syksy

RÄÄTÄLÖI SAFARISI!
Omat lähdöt

Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille
Lahja matkamuistoksi



VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Ylläksellä 1.12.2014 – 15.4.2015

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapin Safarit OY Ylläs
Sivulantie 10
95970 ÄKÄSLOMPOLO
FINLAND
Puh. +358 (0)16 569 666
Fax +358 (0)16 569 777
Sähköposti: yllas@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

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
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
Lumikenkäretki
3 h EUR 63,- hlö
Hiihtoretki
2 h EUR 61,- hlö
Revontulisafari kelkoilla
3 h EUR 112,- hlö
Kelkkasafari pilkille
4-5 h EUR 119,- hlö
Porosafari
3 h EUR 138,- hlö
Husky safari 10km EUR 165 hlö
Husky safari 5km EUR 103 hlö
Kelkkasafari porotilalle
4 h EUR 139,- hlö
Kelkkasafari luontoon
2 h EUR 99,- hlö
Retki lumikylään
2,5-3h EUR 63/aikuinen, 58/lapsi
Moottorikelkkasafari lumikylään
5-6h EUR 184/hlö
Revontuliretki lumikylään
2,5-3h EUR 88/aikuinen, 83/lapsi
Illallinen ja kierros lumikylässä
3,5-4h EUR 129/aikuinen, 111/lapsi
Yöpyminen lumihotellissa
EUR 250/aikuinen, 125/lapsi
Moottorikelkkasafari lumikylään ja
yöpyminen jäähotellissa
EUR 360/hlö


