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

1. KELKKASAFARI LUONTOON
(15:30–17:30)         ma, to

Mikä sen parempaa kuin tutustua luontoon moottorikelkkaillen. Tällä safarilla opimme
perusasiat moottorikelkkailusta vaihtelevissa talvimaisemissa joko joen jäällä, metsässä tai
vaarojen laella. Safarin aikana pysähdymme hetkeksi ihailemaan upeita näkymiä ja nautimme
kuumat mehut.

KESTO: 2 tuntia
HINTA:  € 99 / henkilö

2. AMETISTIN LÖYTÖRETKI
(11:30–13:30)        ma, to

Löydä oma onnenkivi! Istumme reessä ja nautimme ajosta lumisen metsän halki
Lampivaaran huipulle missä vierailemme Euroopan ainoalla toimivalla Ametistikaivoksella.
Kuulemme ja opimme Ametistista minkä jälkeen pääsemme kaivamaan oman onnenkiven.
Oma Ametisti onnenkivi jää muistoksi päivästä.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 77 / henkilö

Huom: Ohjelmaa ei toteuteta 24. tai 25. joulukuuta.

LISÄPALVELUT:

Moottorikelkalla ajo 2 henkilöä/ moottorikelkka € 32 / henkilö
Moottorikelkalla ajo 1 henkilö/ moottorikelkka € 65 / henkilö

3. KELKKASAFARI POROTILALLE
(10:00 – 13:30)          ke, la

Kelkkasafari porotilalle. Vierailemme kelkkaillen paikallisella porotilalla, missä tutustumme
poronhoitoon ja lappilaiseen kulttuuriin. Vierailun aikana suoritamme myös poroajotestin.
Testin läpäisseille myönnetään kansainvälinen poroajokortti. Nautimme kupillisen kuumaa
ennen paluuta Luostolle.

KESTO: 3,5-4 tuntia
HINTA: € 135 / henkilö



4. KELKKASAFARI HUSKYTILALLE
(14:30 – 17:30)              ke
(9:00 – 12:00)              pe

Jos haluat kelkkailla ja tutustua valjakkokoiriin, tämä on juuri sinun safarisi!
Kelkkasafari vie meidät Huskytilalle, missä koirien iloinen ja äänekäs tervehdys toivottaa
meidät tervetulleeksi. Saamme tilaisuuden kokea vauhdin hurmaa 4 km koiravaljakkoajelulla.
Kuumia juomia on tarjolla nuotion äärellä ennen paluuta takaisin.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 152 / henkilö

5. KELKKASAFARI PILKILLE
(10:00–13:30)               ma
(12:30–16:00)           to, su

Pilkkisafari erämaahan. Ajamme lumipeitteisen metsän halki erämaahan. Vaaran laelta
voimme ihailla upeaa lappilaista maisemaa. Jatkamme reittiä läpi valkoisen lumen peittämän
vaihtelevan maaston ja saavumme sopivalle pilkkipaikalle. Hiljaisuuden keskellä mielemme
täyttää kutkuttava odotus mahdollisesta kalasaaliista. Perinteisellä tyylillä pilkkien narraamme
kaloja ja nautimme kupin kahvia avotulilla. Nuotiohetken jälkeen palaamme takaisin Luostolle.

KESTO: 3,5 tuntia
HINTA: € 117 / henkilö

6. REVONTULISAFARI KELKALLA
(19:00 – 22:00)     ti, pe, su

Koe pohjoinen yö moottorikelkkaillen illan hämärtyessä läpi lumisten maisemien. Hyvällä
onnella reittimme käy kirkkaan tähtitaivaan alla kuun hennossa valossa. Mahdollisesti
revontulet ilmestyvät näyttämään meille tietä upeassa väriloistossaan. Nautimme lämmintä
juomaa ja samalla opimme lisää revontulista ja Lapin luonnosta.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 113 / henkilö

7. POROSAFARI
(15:00 – 17:00)         ma, pe

Ikimuistoinen poroajelu. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme paikalliselle porotilalle.
Pororeessä saat kokea matkantekoa vanhaan hyvään malliin lumisista maisemista nauttien.
Ennen paluuta nautimme nokipannukahvit ja pullat nuotion äärellä sekä kuulemme tarinoita
poromiehen arjesta ja askareista.

KESTO: 2 (porosafari ½ tuntia)
HINTA: € 117 / henkilö



8. REVONTULIRETKI POROREELLÄ
(19:00–21:00)                to

Pororeessä istuen matkaamme hiljaiseen metsään. Hyvällä onnella saatamme jopa nähdä
revontulten tanssivan taivaalla yläpuolellamme. Nautimme kahvit nuotion äärellä lämmitellessä
ja samalla opimme lisää poroista.

KESTO: 2 tuntia (porosafari ½ tuntia)
HINTA: € 117 / henkilö

9.HUSKY SAFARI 10 km
(9:30 – 11.30)          ti, to
(14:30 – 16:30)              la

Talvista kyytiä koiravaljakoilla. Lyhyen automatkan jälkeen saavumme Huskytilalle, missä
innokkaiden koirien haukunta toivottaa meidät tervetulleiksi. Saatuamme opastuksen reen
ohjastamiseen nousemme pareittain valjakkoon ja lähdemme matkaan. Palattuamme farmille
nautimme kuumaa juotavaa nuotion ääressä ja puhumme kasvattajan kanssa näistä upeista
pohjoisen eläimistä.

KESTO KULJETUKSINEEN 2-2,5 tuntia (huskyajelu noin 10km)
HINTA: € 153 / henkilö

10. LUOSTON ERIKOINEN
(12:30 – 15:30)               to
* 1. tammikuuta alkaen

Jos haluat nähdä upeita maisemia, tämä safari on sinulle! Ajamme Luostotunturin
reunoja Keski-Luostotunturille. Keski-Luostotunturilla eteemme avautuu upea näkymä
ympäröiville tuntureille. Safari jatkuu Orresokalle, jossa nautimme kahvia ja pullaa nuotion
äärellä Kodassa ennen paluuta safaritalolle.

KESTO: 3 tuntia
HINTA: € 113 / henkilö

RÄÄTÄLÖI SAFARIASI!

Omat lähdöt



LAPLAND HOTELSIN OHJELMAT
** Huomaattehan, että seuraavat ohjelmat eivät sisällä talvivaatteita. Vaatevuokria
koskien pyydämme teitä ottamaan yhteyttä luosto@laplandsafaris.fi

11. REVONTULIESITYS JA REVONTULTEN ETSINTÄ
(esitys 20:00 – 20.45 ja etsintä 22:00-24:00)                 ma, pe

Ennen illan revontulietsintää tutustutaan taivaan valkeisiin multimediaesityksessä. Revontulten
ammattilainen tulee kertomaan meille tarinoita ja tiedettä revontulista sekä näyttää hienoa
kuva- ja äänimateriaalia tästä upeasta luonnonilmiöstä. Esitys osittain / kokonaan englanniksi.

Myöhemmin illalla lähdetään etsimään revontulia taivaalta. Opas kertoo sen hetken
revontuliennusteen ja vie revontulireitille, Ahvenlammelle. Ahvenlammen reitillä katsomme
sopivan paikan taivaan tarkkailuun ja kuvien ottamiseen (kamerajalustoja saatavissa). Avotulen
äärellä tarjotaan myös lämmintä juotavaa.

KESTO KULJETUKSINEEN 3 tuntia
HINTA: € 59 / aikuinen, € 35,50 / lapsi 4-14v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto

12. MURTOMAAHIIHTOA
(15:00 – 17:00)               ti

Oppaan opastuksella murtomaahiihdon riemuihin! Rauhallinen hiihtolenkki lumisessa
metsässä ja kuumaa juotavaa avotulen äärellä – mikä sen mukavampi talvipäivän ohjelma!

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 34 / aikuinen, € 21 / lapsi 4-14v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto

13. LUMIKENKÄRETKI REVONTULIA ETSIMÄÄN
(20:00 – 22:00)                 to

Helppo tapa kokeilla lumikenkäilyä. Koe hiljaisuus ja pimeän talvisien maiseman kauneus tällä
opastetulla lumikenkäretkellä. Ehkäpä voit jopa nähdä revontulien väriloiston leikkimässä
pohjoisella taivalla. Matkan aikana nautimme myös kupposen kuumaa juomaa samalla kun
tiirailemme taivaita.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 37 / aikuinen, € 23 / lapsi 4-14 v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto



14. PANNUKAKKURETKI AARNILAMMELLE
(13:00 – 15:00)                 pe *
Toteutetaan 1.1.-30.3.2015

Mukava koko perheen retki potkukelkoilla läheiselle Aarnilammen kodalle. Kodalla
valmistamme itse pannukakkuja ja nautimme kuumaa juomaa nuotion liekkien loimussa. Jos
sää sallii voi lammella kokeilla myös pilkkimistä.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 49 / aikuinen, € 29 / lapsi 4-14 v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto

15. AARNIKOTAILLALLINEN
(19:00 – 17:30)           ke, la
(paitsi 24. ja 31. joulukuuta)

Koe perinteinen kota-illallinen nuotion äärellä! Ilta alkaa helpolla opastetulla kävelyllä
metsän siimekseen kodalle. Rentoudu nuotion äärellä ja nauti Lapin mausta!

Tiistaisin matka tehdään lumikengillä!
Launtaisin matka tehdään potkukelkoilla!

KESTO: 2,5-3 tuntia
HINTA: € 69 / aikuinen, € 39 / lapsi 4-14v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto

16. KOKO PERHEEN LUMIRIEHA LUOSTON
HIIHTOKESKUKSESSA
(10:00 – 12:00)               ke

Pidetään hauskaa mäessä! Laskekaa rinnettä alas liukurilla tai pitäkää perheen kesken kisa
lasten pyllymäessä. Perheystävällinen ilmapiiri ja kuumaa juomaa on tarjolla Luoston rinteillä.

KESTO: 2 tuntia
HINTA: € 24 / aikuinen, € 24 / lapsi 4-14v
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto

17. LÄHDETÄÄN MÄKEEN!
(10:00 – 11:00 / 13:00-14:00)                 ke

Tämä on hyvä startti, jos et ole koskaan ollut mäessä suksilla tai jos viime kerrasta on
vierähtänyt jo tovi! Ohjelma sisältää 45minuutin lasketteluopetuksen ja välineet opetuksen
ajan.

KESTO: 45 minuttia
HINTA: € 45 / aikuinen, € 45 / lapsi 4-14v
Jos haluat jatkaa laskettelua opetuksen jälkeen hiihtolippu + välinevuorka alkaen
42,50€ (1 tunti). Liput ja välinevuokra myydään vain paikan päällä
Lähtö ja ilmoittautuminen Lapland Hotel Luostotunturi, vastaanotto



VOIMASSA:
Nämä safarit toteutetaan Luostolla 1.12.2014 – 15.4.2015
Kaikille safareille minimiosallistujamäärä 2 aikuista.

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:

Lapin Safarit Luosto
Orresokantie 1
99555 LUOSTO
FINLAND
Puh: +358 (0) 16 624 336
Fax: +358 (0) 16 624 337
Sähköposti: luosto@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

LAPSET:

Lapset (4-14-vuotiaat) saavat 25% alennusta aikavälillä 1.12.2014 – 5.1.2015, muina aikoina
alennus on 50%. Lapsihinta oikeuttaa paikkaan oppaan vetämässä reessä. Yli 140 cm pitkä
lapsi saa istua moottorikelkan kyydissä maksettuaan aikuisen hinnan.

SAFARIHINNAT SISÄLTÄVÄT:

Kaikki moottorikelkkasafarit sisältävät kelkkailuvarusteet, opastuksen, moottorikelkan (ajo 2
henkilöä/kelkka), polttoaineet, vakuutuksen (asiakkaan omavastuu vahinkotapauksissa on
enimmillään € 980), ylläpidon ja huollon sekä arvonlisäveron. Moottorikelkan kuljettajan on
oltava vähintään 18-vuotias ja omistettava ajokortti, jolla voi ajaa moottorikelkkaa.

Huom: omavastuu on mahdollista alentaa 150 €:n maksamalla 15 € / kuljettaja/ safari.

Moottorikelkkasafareilla mahdollisuus ajaa 1 henkilö/kelkka, hinta riippuu safarin kestosta
seuraavasti:

1-3 h EUR 45/per henkilö

yli 4 h EUR 85/per henkilö

YLEISET EHDOT:

Safarit toteutetaan säävarauksella ja ohjelman sisällön järjestys voi vaihtua. Vastuullisena
safarin järjestäjänä Lapland Safaris CE Oy pidättää oikeudet muuttaa safarien hintoja, kestoja
ja sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Lapland Safaris CE 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 CE Oy ei vastaa näistä lisäkustannuksista



OHJELMAT MA TI KE TO PE LA SU

Kelkkasafari luontoon
2 h  EUR 99,- per henkilö
Ametistin Löytöretki
2 h  EUR 77 ,- per henkilö
Kelkkasafari porotilalle
3,5 h  EUR 135 ,- per henkilö
Kelkkasafari huskytilalle
3 h EUR 155,- per henkilö
Kelkkasafari pilkille
3,5 h  EUR 117,- per henkilö
Revontulisafari kelkalla
2 h  EUR 113,- per henkilö
Porosafari
2 h  EUR 117 ,- per henkilö
Revontuliretki pororeellä
2 h EUR 117 ,- per henkilö
Husky safari (10km husky safari)
2-2,5 h EUR 153,- per henkilö
Luoston erikoinen
3h EUR 113,- per henkilö
LAPLAND HOTELS  OHJELMAT

LH Revontuliesitys ja revontulien
etsintä 3h
EUR 59,- per aikuinen, 35,50,- per lapsi
LH Murtomaahiihtoa 2h
EUR 34,- per aikuinen, 21,- per lapsi
LH Lumikenkäretki revontulia
etsimään 2h
EUR 37,- per aikuinen, 23,- per lapsi
LH Pannukakkuretki Aarnilammelle 2h
EUR 49,- per aikuinen, 29,- per lapsi
LH Aarnikotaillallinen 2,5-3h
EUR 69,- aikuinen, 39,- per lapsi
LH Koko perheen lumirieha Luoston
hiihtokeskuksessa 2h
2 h EUR 24,- aikuinen, 24,- per lapsi
LH Lähdetään mäkeen 45min
EUR 45,- per aikuinen, 45 per lapsi


