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

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

Haasta itsesi kokeilemaan lumikengillä liikkumista lumisessa maastossa. Nautimme luonnon
hiljaisuudesta opastetulla lumikenkäretkellä. Matkan aikana nautimme lämmintä mehua.

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 myös vinkkejä hiihtotekniikan parantamiseksi. Osallistujat
saavat pitää hiihtovälineet klo 17.00 asti.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 63 /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. PILKKISAFARI
(11:00 - 15:00/16:00) ma, ke & pe

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

KESTO: 4 - 5 tuntia
HINTA: € 122/henkilö



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

Tällä retkellä suuntaamme kulkumme pororeessä istuen lumisiin maisemiin. Kuulemme
poroisännän kertomuksia poroista ja elämästä niiden parissa, jonka jälkeen on aika nauttia
tulilla nokipannukahvit.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 141/henkilö

6. HUSKYSAFARI

Sinulle joka etsit mieleenpainuvia elämyksiä, tule kokeilemaan kanssammme 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 huskysafari (n. 1h)
KESTO: kuljetusten kanssa n. 3 tuntia
HINTA: € 169/aikuinen (2 hlöä/reki) € 126/lapsi

maanantai, lauantai 10:00 - 12:00

5km huskysafari (n. ½h)
KESTO: kuljetusten kanssa n. 2 tuntia
HINTA: € 106/aikuinen (2 hlöä/reki) € 78/lapsi

7. KELKKASAFARI POROTILALLE
(11:00 - 14:30)                ti

Reittimme kulkee läpi talvimaisemien paikalliselle porotilalle. Tutustumme poronhoitoon ja
pääsemme antamaan taidonnäytteemme poroajossa. Vierailun päätteeksi nautimme kahvit
kodassa nuotion äärellä.

KESTO: n. 3,5-4 tuntia
HINTA: € 140/henkilö

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

Aluksi totuttelemme kelkan hallintaan, jonka jälkeen on aika siirtyä vaihtelevaan maastoon
nauttimaan talvimaisemista. Reitin varrella kuulemme tarinoita Lapin luonnosta ja sen
erityispiirteistä. Tämä retki sopii hyvin myös aloittelijoille.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 99/henkilö



9. RETKI LUMIKYLÄÄN
14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
Lähtö Äkäslompolosta klo 10:00           ke, la
Lähtö Ylläsjärveltä klo 10:15 ke, la

Opastetun kierroksen aikana pääsemme tutustumaan lumihotelliin, jääravintolaan ja
kuulemme lumikylän rakennusvaiheista ja -tekniikoista. Voimme nauttia juomamme
jäälaseista tai ihastella jäätaidetta, jota löytyy kaikkialta ennen kuin on aika palata takaisin
Ylläkselle. Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten suosittelemme
pukeutumaan lämpimästi.

KESTO: 2,5 – 3 tuntia sis. kuljetukset
HINTA: € 65/aikuinen, € 59/lapsi

10. KELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN
Lähtö klo 10:00                            ke

Safarin aluksi pukeudumme kelkkailuvarusteisiin. Ennen liikkeelle lähtöä opas kertoo
tarvittavat turvallisuussäännöt ja pitää ajo-oppitunnin. Kelkkailureittimme kulkee järven
jäällä, avoimilla jängillä ja halki lumisten metsien. Lumikylässä vastassa on valtava luminen
iglu, josta löytyy muun muassa hotellihuoneita, jääbaari ja –ravintola. Opastetun kierroksen
jälkeen voimme ihastella lumilinnaa sekä sen lumi- ja jääveistoksia. Maittava lounas
tarjoillaan Krouviravintolassa ennen paluuta takaisin Ylläkselle. (Tämä safari soveltuu yli
15-vuotiaille lapsille.)

KESTO: 5 – 6 tuntia
HINTA: € 189/hlö
Lisämaksusta mahdollisuus ajaa 1 hlö / kelkka 85 €

11. REVONTULIRETKI LUMIKYLÄÄN
(14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
Lähtö Äkäslompolosta klo 18:30          ke, pe
Lähtö Ylläsjärveltä klo 18:45          ke, pe

Aluksi tutustumme revontuliin lumiauditoriossa multimediaesityksen avulla. Tämän jälkeen
on aika siirtyä ulos katsastamaan josko tulet näyttäytyisivät myös taivaalla. Vaikka
revontulet jäisivätkin 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 sis. kuljetukset
HINTA: € 89/aikuinen, € 84/lapsi



12. ILLALLINEN JA KIERROS LUMIKYLÄSSÄ
(14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
Lähtö Äkäslompolosta klo 18:30          ke, pe
Lähtö Ylläsjärveltä klo 18:45          ke, pe

Nouse bussin kyytiin, joka vie sinut Lainion lumikylään. Perillä meitä odottaa jäästä ja
lumesta rakennettu ravintola, missä kolmen ruokalajin illallisemme tarjoillaan. Illallisen
jälkeen on aikaa tutustua lumikylään ja tehdä kierros jäähotellin huoneisiin, ihailla jää- ja
lumiveistoksia tai nauttia vaikka muutama drinkki jäälaseista. Illan päätteeksi palaamme
Ylläkselle bussilla. Huomioithan, että tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten
suosittelemme pukeutumaan lämpimästi.

KESTO: 3,5 - 4 sis. kuljetukset
HINTA: € 129/aikuinen, € 111/lapsi

13. YÖPYMINEN LUMIHOTELLISSA
(14.12. alkaen, paitsi 23.12.)
Lähtö Äkäslompolosta klo 18:30 päivittäin
Lähtö Ylläsjärveltä klo 18:45 päivittäin

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 kolmen ruokalajin illallisen jääravintolassa. Seuraavana aamuna
hirsiravintolassa tarjoillun aamupalan jälkeen on aika palata Ylläkselle. Huomioithan, että
tämä retki ei sisällä talvivaatetusta, joten suosittelemme pukeutumaan lämpimästi.

HINTA: € 253/aikuinen, € 126/lapsi

Majoitus kahden hengen huoneessa
Lisämaksu yhden hengen huoneesta € 60/ henkilö



14. MOOTTORIKELKKASAFARI LUMIKYLÄÄN JA YÖPYMINEN
LUMIHOTELLISSA
(14.12. alkaen)        ti, la
Lähtö klo 17:00
Paluukuljetus klo 11:00

Päivämme alkaa varusteiden vaihdolla ja safariohjeistuksella jonka jälkeen suuntaamme
kulkumme kohti lumikylää. Matka läpi vaihtelevan maaston 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. Ennen makuupusseihin kääriytymistä käymme ihastelemassa jää- ja
lumiarkkitehtuuria lumilinnan käytävillä, huoneissa ja kappelissa ja nautimme kolmen
ruokalajin illallisen jääravintolassa. Seuraavana aamuna hirsiravintolassa tarjoillun
aamupalan jälkeen on aika palata Ylläkselle (Tämä safari soveltuu yli 15-vuotiaille
lapsille.)

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

LISÄTIETOA ERI VUODENAIKOJEN OHJELMISTA JA YLIÖN
SAAFEREISTA LÖYDÄT:

www.laplandsafaris.com

RÄÄTÄLÖI SAFARISI!

Omat lähdöt seurueellesi
Varusteiden kuljetus valmiiksi hotellille

Lahja matkamuistoksi

Ota yhteyttä: yllas@laplandsafaris.fi



VOIMASSA:

Nämä safarit toteutetaan Ylläksellä 1.12.2015 – 15.4.2016

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 1.12.2015 – 7.1.2016, 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.

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-vuotias ja omistettava voimassa oleva ajokortti.

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 4h 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
3h EUR 63,- henkilö

l l l

Hiihtoretki
2h EUR 63,- henkilö

l l

Revontulisafari kelkoilla
3h EUR 118,- henkilö

l l l

Pilkkisafari
4-5h EUR 122,- henkilö

l l l

Porosafari
3h EUR 141,- henkilö

l

Huskysafari 10km EUR 169 hlö
Huskysafari 5km EUR 106 hlö l

l l l
l

Kelkkasafari porotilalle
4h EUR 140,- henkilö

l

Kelkkasafari luontoon
2h EUR 99,- henkilö

l l l

Retki lumikylään
3h EUR 65/aikuinen

l l

Revontuliretki lumikylään
4h EUR 89/henkilö

l l

Illallinen ja kierros lumikylässä
4h EUR 129/henkilö

l l

Moottorikelkkasafari lumikylään
5-6h EUR 186/henkilö

l

Yöpyminen lumihotellissa
EUR 253/henkilö

l l l l l l l

Moottorikelkkasafari lumikylään ja
yöpyminen jäähotellissa
EUR 365/henkilö

l l


