


Lapissa luonto on lähellä, ja jokamiehenoike-
uksien ansiosta kaikki pääsevät nauttimaan 
Suomen upeasta luonnosta. Luontoon on 
mukava lähteä, kun varusteet ovat kunnossa. 
Laadukkaiden vuokravarusteiden ansiosta 
voit nauttia Lapin mahtavista maisemista ilman 

ULKOILMAPARATIISI
Lappi tunnetaan puhtaasta, koskemattomasta ja kutsuvasta luonnosta. Tuntu-
rimaisemat, rauhaisat metsät, vuolaina virtaavat joet ja tyynet järvet tarjoavat 
matkailijoille muuttuvia maisemia ja loputtomasti ulkoilumahdollisuuksia.

huolen häivää. Voit patikoida Lapin puhtaassa 
luonnossa, nauttia lukuisista pyöräreiteistä, 
meloa rauhallisissa vesissä tai pystyttää teltan 
keskiyön auringon alle ja myöhemmin syksyllä 
revontulten loisteeseen.

Luondu-reittisovellus
Luondu on reittisovellus, jonka avulla matkustat Lapissa rennosti, mukavasti 
ja turvallisesti. Sovelluksessa on lukuisia kiinnostavia reittejä, joita voit kulkea 
jalan, pyörällä tai autolla. Reitit avataan avainkoodilla, jonka saat Lapland 
Hotels ‑hotelleista ja Lapland Safaris Safari Clubeilta. Reittien varrelle on 
merkitty nähtävyyksiä ja mielenkiintoisia kohteita, joten sovellus toimii 
paikallisena matkaoppaanasi.

10 € / 24 h  

VUOKRAUSPALVELUT  
– vaivattomaan ulkoiluun 
Lapland Safaris vuokrauspalvelut tarjoavat laajan valikoiman laadukkaita vaatteita ja ulkoiluvarusteita 
ympäri vuoden. Kattava valikoima sisältää muun muassa kalastusvälineitä, kajakkeja, polkupyöriä 
ja telttoja, joten Lapin ulkoilumahdollisuudet ovat helposti kaikkien ulottuvilla. Vuokravarusteita on 
saatavilla useissa toimipisteissä eri puolilla Lappia, joten voit vuokrata kaiken tarvittavan paikan päältä 
eikä ylimääräisiä matkatavaroita tarvitse kuljettaa mukana. 

Ulkoiluvarusteiden vuokraaminen kalliiden hankintojen sijaan on ekologinen ja kukkarolle sopiva 
valinta. Vuokraamalla pääset myös kokeilemaan varusteita ennen kuin teet ostopäätöksen. Kokenut 
henkilökuntamme auttaa sinua valitsemaan tarpeisiisi parhaiten sopivat ulkoiluvarusteet  
ja antaa sinulle parhaat vinkit, jotta retkesi sujuu helposti, mukavasti ja turvallisesti. 
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VUOKRAUS LAPLAND 
HOTELS ‑HOTELLEISSA 
Lapland Hotels -hotellit tarjoavat vuokravarus-
teita sekä hotellivieraille että muille matkaajille. 
Hotelleista voit ostaa mukaasi myös eväät ja 
nauttia maistuvan piknikin luonnon helmassa. 
Hotellivieraat voivat palauttaa vuokravarusteet 
maksutta mihin tahansa palvelua tarjoavaan 
hotelliin, ja sama palvelu on tarjolla myös muille 
asiakkaille varusteiden päivävuokran hinnalla.

Kesällä vuokrauspalveluja on saatavilla 
neljässä Lapland Hotels ‑hotellissa:  

Luosto 
Pyhä-Luoston kansallispuiston  
kutsuvat ulkoilumaastot odottavat sinua 
aivan hotellin nurkan takana. Vuokraa meiltä 
varusteet ja nauti upeista luontoelämyksistä.  
SUOSITUS:  Tutustu Lampivaaran 
ametistikaivokseen.

Pallas 
Koe Lapin kauneimmat tunturit, kansallis- 
puiston rauha ja upeat maisemat samalla kun 
nautit Euroopan puhtaimmasta ilmasta. 
SUOSITUS:  Heitä reppu selkääsi ja vaella 
tuntureille. 

Hetta 
Hetan kylä on lyhyen ajomatkan päässä
saamelaiskylä Koutokeinosta, Norjan puolelta 
rajaa. Laajat luontoalueet ja upeat pyöräily- ja 
patikointireitit tarjoavat loputtomasti ulkoilu-
mahdollisuuksia niin kesällä kuin talvellakin. 
SUOSITUS:  Valitse oikotie ja ota vesitaksi 
Lapland Hotels Hettasta Ounasjärven yli Hetta–
Pallas-vaellusreitille.

Kilpisjärvi 
Kilpikseen tullaan ihailemaan ainutlaatuisia 
maisemia ja nauttimaan suosikkiharrastuksista 
upeassa ympäristössä. Tunturit kutsuvat 
vaeltajia ja kalastajia, mutta Kilpisjärvellä 
on paljon annettavaa myös autolla tai 
moottoripyörällä matkaaville.  
SUOSITUS:  Kiipeä 1029 metriin Saanan 
huipulle

VUOKRAUS LAPLAND SAFARIS 
SAFARI CLUBEILLA
Lapland Safaris Safari Cubit vastaavat koko 
perheen vapaa-ajan tarpeisiin. Kattavien vuokra-
uspalvelujen lisäksi Safari Cubit  tarjoavat opas-
tettuja retkiä sekä safarikaupan, josta voit ostaa 
ulkoiluvaatteita, varusteita ja matkamuistoja.

Kesällä Safari Clubit palvelevat viidellä 
paikkakunnalla: 

Rovaniemi 
Rovaniemellä luonto on lähellä ja kutsuu 
ulkoilemaan.
SUOSITUS:  Ounasvaara Outdoor Resort 
tarjoaa ruokailu-, saunomis-, majoitus-, 
vuokraus- ja ulkoiluvaihtoehtoja jokaiseen 
makuun. Ounasvaaran ulkoilukeskus sijaitsee 
Kemijoen varrella vain kolmen kilometrin 
päässä Rovaniemen keskustasta, joten 
sinne on helppo tulla autolla, vesiteitse ja 
luontopolkuja pitkin.
• vaellus-, maastopyöräily- ja juoksureittejä
• kesäkelkkarata • SUP-lautoja

Levi 
Levin kylä keskellä luontoa tarjoaa runsaasti 
opastettua kesätoimintaa ja retkiä.
SUOSITUS:  Tee retki huskytilalle. 

Ylläs 
Hyvin merkityt reitit, lumoava luonto ja 
vaihteleva maasto tarjoavat upeat puitteet 
retkeilyyn ja patikointiin Pallas-Yllästunturin 
kansallispuistossa. 
SUOSITUS:  Lähde fatbike‑pyöräretkelle 
mahtaviin maisemiin.

Saariselkä 
Ainutlaatuinen pohjoisen maaseutu, 
kansallispuistot, järvialueet, joet ja tunturit 
hurmaavat ympäri vuoden.
SUOSITUS:  Saariselällä on tarjolla kaikkein
laajin valikoima ammattimaisia ulkoilupalveluja.

Kemi 
Rentoa tunnelmaa vai täyttä toimintaa? Kemi 
tarjoaa molemmat! Voit nauttia merellisestä 
ympäristöstä, kaupungin nähtävyyksistä ja 
vehmaasta luonnosta Perämeren rannalla. 
SUOSITUS:  Lähde luontoretkelle Kiikelin 
saarelle.

Tarjoamme vuokrauspalveluja 
yhdeksässä eri toimipisteessä 
eri puolilla Lappia. Jokaisen 
toimipisteen vuokrausvalikoima 
on suunniteltu palvelemaan juuri 
kyseisen kohteen ulkoilutarpeita. 
Lapland Hotels -hotellien ja Lapland 
Safaris Safari Clubien lisäksi 
useita palveluja on saatavilla myös 
Ounasvaara Outdoor Resortissa.

VUOKRAUSPISTEET
Yhdeksän toimipistettä Lapissa
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MAASTOPYÖRÄ 
Maastopyörä on erinomainen vaihtoehto pyöräilyyn 
Lapin luonnossa. Se on tarkoitettu pyöräilyyn vaativam-
massa maastossa ja hiekkateillä. Täydellinen valinta 
kokeneemmalle!

15 €/3 h, 25 €/24 h, 105 €/viikko (vain aikuisille)

ENDURO / ALAMÄKIPYÖRÄILY  
Täysjousitetut alamäkipyörät sopivat rajuille, jyrkille ja 
nopeille maastoreiteille.

45 €/3 h  |  65 €/24 h    

SÄHKÖAVUSTEINEN FATBIKE  
Sähköavusteinen fatbike on erinomainen vaihtoehto pyö-
räilyyn Lapin luonnossa. Se tuo lisäpotkua polkemiseen, 
joten pyöräily on entistä helpompaa ja vaivattomampaa. 
Täydellinen valinta aloittelijalle!

40 €/3 h  |  60 €/24 h  |  250 €/viikko (vain aikuisille)

   

JOPO‑KAUPUNKIPYÖRÄ 
Nämä luotettavat, yksinkertaiset ja rennot kaupunkipyörät  
ovat olleet suosittuja jo vuosikymmenten ajan. 

15 €/3 h  |  25 €/24 h  |  105 €/viikko   

FATBIKE 
Fatbike on erinomainen vaihtoehto pyöräilyyn Lapin luon-
nossa. Leveiden renkaiden ansiosta ajaminen on sujuvaa 
ja ekologista pehmeillä poluilla ja sorateillä. Fatbike‑pyörät 
saattavat näyttää kookkailta, mutta ajaminen on helppoa ja 
yllättävän ketterää – pyörä rullaa kevyesti haastavammilla-
kin alustoilla. Täydellinen valinta luontopoluille!

25 €/3 h  |  40 €/24 h  |  170 €/viikko (aikuiset) 
20 €/3 h  |  30 €/24 h  |  145 €/viikko (lapset, ei Kemissä)

  

   

LISÄVARUSTEET PYÖRÄILYYN 
Pyörävaunu lapsia varten: 20 €/24 h | 80 €/viikko      

Kypärä: 6 €/24 h | 33 €/viikko     

     

Tanko‑/satulalaukku pyörään (0,6–64 l)   
6 €/24 h | 30 €/viikko   

POLKUPYÖRÄT
Nauti Lapin luonnosta 
polkupyörän selässä

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia polkupyöriä niin 
kaupunkiretkille kuin maastopyöräilyyn Lapin luonnossa, 
joten löydät meiltä juuri tarpeisiisi sopivan pyörän. Osa 
pyöristä on saatavana myös lasten koossa, ja perheen 
pienimmät voi ottaa mukaan retkelle pyörävaunun kyytiin. 
Kaikkiin pyörävuokrauksiin sisältyy kypärä.



VESIAKTIVITEETIT
Tuhansien järvien maassa
Vesi kuuluu olennaisesti kesään. Lappi on täynnä 
kristallinkirkkaita järviä, lumoavia erämaalampia ja vuolaina 
virtaavia jokia. Lisäksi pitkä rantaviiva tarjoaa paljon 
nähtävää. Tutustu Lapin rannikkoalueisiin meloen, soutaen 
tai veneillen, kalastamalla tai kulkemalla vesialueiden rantoja 
pitkin nauttien pohjoisen leppoisasta elämäntyylistä.

LUOSSA‑KATAMARAANI
Turvallinen alumiinivene, pelastusliivit ja muut  
turvavarusteet odottavat sinua Kemijoen rannalla.  
Veneily on helpompaa kuin koskaan!
130 €/4 h (6 hengelle)  

KOJAMO‑KATAMARIINI
Lähde ystävien kanssa ikimuistoiselle jokiretkelle  
tukevalla katamaraanilla.
200 €/4 h (10 hengelle)   
HUOM.! Aiempi kokemus moottoriveneen ajamisesta 
on suositeltavaa. Mahdollisuus henkilökohtaiseen 
kuljettajaan + 220 €  

KALASTUS
Olitpa kiinnostunut perhokalastuksesta, heittokalastuksesta  
tai uistamisesta, löydät meiltä sopivat kalastusvälineet.
Perhokalastussetti (sis. vavan, kelan ja perhoja joki- ja 
järvikalastukseen)  11 €/24 h | 60 €/viikko   
Heittokalastussetti (sis. vavan, kelan ja vieheitä joki- ja 
järvikalastukseen)  10 €/24 h | 50 €/viikko 

    

SUP-LAUTA
SUP-lautailu on hyvää harjoitusta koko keholle,  
ja samalla pääsee ihailemaan kaunista luontoa. Voit meloa 
rauhallisissa vesissä ja tutustua rantamaisemiin tai tehdä 
rivakamman melontalenkin.

30 € / 2 h | 45 € / 8 h   

KANOOTTI, KAJAKKI JA ILMATÄYTTEINEN 
KAJAKKI
Kevyet ja kapeat kanootit sopivat erinomaisesti retkeilyyn tai 
päiväretkille luonnossa. Kanoottiin mahtuu kaksi henkeä ja tilaa 
on myös retkeilyvarusteille. Pelastusliivit sisältyvät vuokraan.

50 €/24 h | 190 €/viikko   
Kajakit on tarkoitettu yhdelle melojalle, ja ne on suunniteltu 
pysymään vakaina myös hieman vuolaammissa virroissa ja 
lipumaan vaivatta rauhallisissa vesissä. Pelastusliivit sisältyvät 
vuokraan.

Kajakki 50 €/24 h    
Ilmatäytteinen kajakki 50 €/24 h | 190 €/viikko     

SOUTUVENE 
Yksinkertaiset ja suositut soutuveneet ovat tuttu näky lähes kai-
kissa veden äärellä sijaitsevissa suomalaistaloissa. Soutuveneet 
ovat oiva tapa liikkua järvillä, ne on helppo kiinnittää ja tilaa on 
neljälle hengelle. Pakkaa mukaan kalastusvälineet ja nappaa 
lounas vedestä! Pelastusliivit sisältyvät vuokraan.

35 €/2 h | 55 €/8 h  
50 €/24 h | 190 €/viikko   



Ulkoilu on mukavampaa, kun vaatetus on kunnossa.  
Lapin kesäsäässä voi tulla vastaan lumikuuroja, kaatosadetta, 
myrskytuulta tai kirkasta auringonpaistetta ja hellettä. Kaikkiin 
sääoloihin ei tarvitse varautua reissuun lähtiessä, vaan voit 
tarpeen vaatiessa vuokrata vaatteita paikan päältä sään tai sinua 
kiinnostavan aktiviteetin mukaan. 

VAATETUS 
Nauti ulkoilusta

Vaatesetit

MUUT VARUSTEET
Frisbeegolf‑setti: 6 €/24 h

   

Sauvakävelysauvat: 6 €/24 h   

      

TALVIVAATESETTI
Sisältää talvihaalarin, villasukat, jalkineet, 
kypäräpipon ja käsineet.

15,50 €/8 h | 21 €/24 h | 99 €/viikko  
    

    

KESÄVAATESETTI 
Sisältää takin, housut, jalkineet, sadetakin ja  
hyttyshatun.

15 €/24 h | 69 €/viikko  

 

TAKIT JA HOUSUT
10 €/24 h | 50 €/viikko  

 

KENGÄT (vaelluskengät ja 
kumisaappaat)

7 €/24 h | 35 €/viikko 

  

SADETAKKI 
5 €/24 h | 25 €/viikko    

   



Lapin laajat luontoalueet ja rauhaisat metsät kutsuvat paitsi ulkoilemaan 
myös yöpymään luonnossa. Tarvitsitpa yöpymisvarusteita yhdeksi 
yöksi tai viikon patikkaretkelle, meiltä saat tarpeisiisi sopivat varusteet. 
Tässä esitteessä on lueteltu vain muutamia saatavilla olevia teltta- ja 
retkeilyvarustevaihtoehtoja. Jos haluat tietoa isommista teltoista tai 
kattavan listan retkeilyvarusteista, ota yhteyttä lähimpään Safaris Clubiin 
tai käy verkkosivustollamme.  

RETKEILY
Luonto kutsuu

PÄIVÄREPPU (30–40 l)
7 € / 24 h | 35 € / viikko 

    
    

VAELLUSREPPU (55–75 l)
10 €/24 h | 50 €/viikko   

    

LAPSEN KANTOREPPU 
(maks. 20 kg)
15 €/24 h | 69 €/viikko 

   
  

TELTTA, MAKUUPUSSI, MAKUUALUSTA
45 €/24 h | 150 €/viikko (2 hengelle)      
55 €/24 h | 200 €/viikko (3 hengelle)   

PUUTELTTA, MAKUUPUSSIT, MAKUUALUSTA
50 €/24 h | 200 €/viikko (2 hengelle)     
65 €/24 h | 250 €/viikko (3 hengelle)  

LISÄVARUSTEET: retkeilysetti yön yli kestäville vaelluksille
55 €/24 h  |  220 €/viikko (2 hengelle)    

SAUNATELTTA
40 €/24 h | 80 €/pe–su | 160 €/viikko (3 hengelle)  

  

Reput

Retkeily

Puuteltan voi ripustaa puihin.

PÄIVÄSETTI
Sisältö: päiväreppu, kaksi haarukkaa/lusikkaa, termospullo, kaksi 
kuksaa, wc-paperia, ensiapupakkaus, roskapussi, kosteuspyyh-
keitä. Toimitetaan vedenpitävässä pussissa, joka mahtuu päivä-
reppuun.

35 €/24 h  |  120 €/viikko  

     
   

YÖPYMISSETTI 
Sisältö: vaellusreppu, kaksi vesipulloa, kahdet Kupilka-aterimet, 
wc-paperia, ensiapupakkaus, roskapussi, puukko, tulitikkuja, ret-
kikeitin, kattila-/pannusetti, kosteuspyyhkeitä, kaksi otsalamppua. 
Toimitetaan vedenpitävässä pussissa, joka mahtuu vaellusreppuun.

55 €/24 h  |  220 €/viikko 

    



Luondu-reittisovellus
Luondu on reittisovellus, jonka avulla matkustat Lapissa rennosti, mukavasti 
ja turvallisesti. Sovelluksessa on lukuisia kiinnostavia reittejä, joita voit kulkea 
jalan, pyörällä tai autolla. Reitit avataan avainkoodilla, jonka saat Lapland 
Hotels ‑hotelleista ja Lapland Safaris Safari Clubeilta. Reittien varrelle on 
merkitty nähtävyyksiä ja mielenkiintoisia kohteita, joten sovellus toimii 
paikallisena matkaoppaanasi.

10 €/24 h  

Tien päällä  
Autonvuokrauspalvelumme avulla pääset 
nauttimaan kohteesta tien päällä. Voit 
vuokrata auton milloin haluat ja niin 
pitkäksi aikaa kuin haluat. Lähtisitkö 
pariksi tunniksi nauttimaan revontulista tai 
keskiyön auringosta vai haluaisitko ajaa 
syrjäiseen kohteeseen, josta kuulit vasta 
äsken? Vuokrauksen vähimmäisaika on 
kolme tuntia. 

VUOKRA‑AUTO:  
70 €/6 h | 90 €/12 h | 125 €/24 h 

   

CAN‑AM SPYDER:  
130 €/3 h  |  160 €/24 h  |  
120 € /lisäpäivä   |  0,25 €/lisäkm 

  

SKOOTTERI:
40 €/3 h | 60 €/24 h | 250 €/viikko    

Opastetut retket 
Lapland Safaris on paikallisoppaasi Lapissa. Yritys on järjestänyt 
opastettuja retkiä jo vuodesta 1982 lähtien. Lapland Safaris 
tarjoaa monipuolisen valikoiman luontoretkiä, toiminnallista 
ohjelmaa, tutustumista paikalliseen elämäntapaan sekä 
yksilöllisiä kokemuksia helposti saavutettavissa kohteissa. 
Opastetuilla retkillä on helppo tutustua alueeseen ja kokeilla 
varusteita osaavan ja ammattitaitoisen paikallisoppaan 
ohjauksessa. 

Opastettuja kesäsafareja voi varata verkossa osoitteessa 
www.laplandsafaris.com sekä Safari Clubeilla.

Hinnat alkaen 41 €/hlö 

    

Ota kaikki irti matkastasi

LAPPIIN



ROVANIEMI 
Lapland Safaris Safari Club
Koskikatu 1, Rovaniemi
+358 16 3311 200
info@laplandsafaris.fi

KEMI
Lapland Safaris Safari Club
Lumilinnankatu, Kemi
+358 16 3311 240
kemi@laplandsafaris.fi

LEVI
Lapland Safaris Safari Club
Levinraitti 26, Sirkka
+358 16 654 222
levi@laplandsafaris.fi

YLLÄS
Lapland Safaris Safari Club
Tunturintie 22, Äkäslompolo 
+358 16 569 666
yllas@laplandsafaris.fi

LUOSTO
Lapland Hotels Luostotunturi
Luostontie 1, Luosto
+358 16 620 400
luostotunturi@laplandhotels.com

SAARISELKÄ
Lapland Hotels Riekonlinna/
Lapland Safaris Safari Club 
Saariseläntie 13, Saariselkä
+358 16 668 901
saariselka@laplandsafaris.fi

PALLAS
Lapland Hotels Pallas
Pallastunturintie 560, Pallas
+358 16 323 355
pallas@laplandhotels.com

HETTA
Lapland Hotels Hetta
Ounastie 281, Enontekiö
+358 16 323 700
hetta@laplandhotels.com

KILPISJÄRVI
Lapland Hotels Kilpis
Käsivarrentie 14206, Kilpisjärvi
+358 16 323 300
kilpis@laplandhotels.com

LAPPI
– ulkoiluparatiisi
Lapissa ulkoilu on elämäntapa. Pohjoisen kesä on täynnä valoa, eikä keskiyön 
aurinko laske lainkaan horisontin alapuolelle. Kesän valo antaa runsaasti virtaa 
arktiselle luonnolle. Kun päivät lyhenevät, luonto alkaa hehkua upeissa ruskan 
väreissä. Luonnon kauneus päivin ja öin kutsuu nauttimaan ulkoilusta. 

Tutustu kattavaan vuokrausvalikoimaan lähimmällä Safari Clubilla tai 
lähimmässä hotellissa.  

www.laplandsafaris.com/en
info@laplandsafaris.fi 
+358 16 3311 200
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