
 

 

 

 

 

 

 

KILPISJÄRVI – TALVEN OHJELMAT 2022 
 

Tervetuloa Kilpisjärvelle, Suomen suurtuntureiden syleilyyn! Kilpisjärven alueelta löytyy  useita  
toinen  toistaan  hienompia  käymisen  ja  näkemisen    arvoisia    kohteita    niin    lihasvoimin    

kuin    motorisoidustikin    valloitettavaksi. 

 

VOIMASSA: 

Kevättalvi 28.2.–9.5.2022 
 
 

LÖYDÄ OMA TAHTISI 
 
HIDASTA – Aktivoi aistisi 
Unohda arki ja ota aikaa itsellesi. Avaa aistisi ja keskity hetkeen antaen luonnon ympäröidä ja 

voimaannuttaa. 
 

AKTIIVINEN – Luonto kutsuu liikkumaan 

Nauti leppoisasta liikkeestä upeassa kansallispuistossamme ja hyvinvoivissa metsissämme. 
Puhtaassa ilmassa on hyvä hengittää!  
 

SEIKKAILE – Haasta itsesi 
Ylös ja ulos! Usko itseesi ja lähde kanssamme hieman pidemmälle ja syvemmälle metsään. 

Kanssamme haastat itsesi turvallisesti. 
 

VÄLINEVUOKRAT JA OMATOIMIRETKET 
Lapland Safaris -vuokrauspalvelut tarjoavat laajan kattauksen korkealaatuisia 
vuokravarusteita maastopyöristä telttoihin ja makuupusseihin. Miksi ostaa, kun voi vuokrata? 

Välty ylimääräiseltä pakkaamiselta ja vuokraa retkeilyvarusteesi meiltä. Saatavilla useista 

Lapin kohteistamme. 

 

Lumikengät | Lumiliukukengät | Murtomaasukset | Ahkiot | Reput 

 
 
 
  



 

TUNTURITAKSIN TILAUSMATKAT  
 

Tunturitaksin kyydillä pääset vaivattomasti parhaille lasku-, hiihto- ja pilkkipaikoille!  
   

Ulkoilmaharrastajan on hyvä olla Kilpisjärvellä, sillä sieltä 

löytyvät Suomen suurimmat kurut ja tunturit sekä parhaat 

pilkkipaikat. Tunturitaksin kyydillä pääset vaivattomasti 

parhaille lasku-, hiihto- ja pilkkipaikoille. 

 
Mitä sisältyy: ulkovarusteet, opastus, rekikyyti kelkalla, polttoaine  

 

Hyvä tietää:  

- lähtö Lapland Hotels Kilpis, vastaanotto 

- teethän varauksesi edellisenä iltana klo 18:00 mennessä 
- tämä safari on kompensoitu moottorikelkan polttoainepäästöjen osalta 

- lisätuotteena suosittelemme eväspakettia 12€ / hlö 

 

 
Kohde   hinta per henkilö    

   meno / meno-paluu  

Kilpisjärvi – Terbmisjärvi  45 € / 90 €  

Kilpisjärvi – Saarijärvi  45 € / 90 € 

Kilpisjärvi – Kolmen valtakunnan rajapyykki 45€ / 90 €  

Kilpisjärvi – Kuonjarjohka  65 € / 130 € 

Kilpisjärvi – Meeko  75 € / 150 € 

Kilpisjärvi – Lossujärvi  75 € / 150 € 

Kilpisjärvi – Pitsusjärvi  85 € / 170 € 

Kilpisjärvi – Haltin kämppä  95€ / 190 € 

 

 
 

VIERAILU VASARAN POROTILALLE  
Kesto:  2 h 

Hinta:  65 € / 35 € 

Tyyli:   Hidasta 

Avainsanat:  luonto, porotila, kulttuuri 

 

Vasaran porotila toivottaa Sinut tervetulleeksi aitoon elämykseen paikallisen poroisännän kotiin!  
 

Porotilavierailulla kuulet miten porot ruokitaan, mitä 

päivittäiseen porojen hoitoon kuuluu, minkälainen poron 

vuosi on, miten poroisäntä tunnistaa omat poronsa ja mitä 

muita mielenkiintoisia perinteitä kuuluu saamelaiseen 

elintapaan.  

 
Mitä sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kahvihetki 

 

Hyvä tietää:  

- kuljetus ei sisälly ohjelman hintaan, mutta on saatavilla hintaan 40€ / 1-

4 hlö; lisähenkilöt 10€/hlö (yhteensä max. 7 hlö) 
- lisätietoja Yleistä-osiossa   

 

 
 

 

 

 
 

 

Kevättalvi 

28.2. – 9.5.2022  
 

Saatavuus päivittäin 

  

lähtö sovitusti 

paluu varattavissa myös 

erikseen  

Kokonaiskesto 1 -2 h 

Ruoka ei sisälly 

Varusteet sisältyy 

Sopivuus kaikenikäisille 

Vaativuustaso helppo 

Tyyli Hidasta 

Kevättalvi 

28.2. – 9.5.2022 

€ 65 aikuinen 

€ 35 lapsi 4–14 v. 

Saatavuus päivittäin 

   

Kokonaiskesto 2 h 

  

Ruoka kahvitus 

Varusteet sisältyy 

Sopivuus kaikille 

Vaativuustaso helppo 

Tyyli Hidasta 



 
 

 

 

 

HALTIN HUIPUTUS – KELKKASAFARI HALTILLE  
Kesto:  5 h 

Hinta alkaen: 195 € 

Tyyli:   Seikkaile 

Avainsanat:  luonto, moottorikelkka, Halti 

 

Moottorikelkkasafari Haltin huipulle! 

 

Tämä kelkkasafari vie sinut Suomen korkeimmalle huipulle 

ja alueelle, jonne pääsee moottorikelkalla vain sertifioidun 

oppaan seurassa.  Safarin aikana pysähdytään tauolle ja 

suosittelemme, että omat eväät on matkassa.  

Mitä sisältyy: ulkovarusteet, opastus, kelkkasafari 2 henkilöä / kelkka, 

polttoaine, liikennevakuutus (max. omavastuu 980 €), lupa alueella 

liikkumiseen, lämmin juoma 
 

Hyvä tietää:  

- ajomatka n. 60 km / suunta 

- omavastuun voi pienentää 150 € maksamalla 15 € / kuljettaja / safari 

- lisämaksusta 1 henkilö / kelkka. Lisämaksu 85 € / henkilö 
- tämä safari on kompensoitu moottorikelkan polttoainepäästöjen osalta 

- lisätuotteena suosittelemme eväspakettia 12 € / hlö 

- lisätietoja Yleistä-osiossa   

 

 

HALTIN HUIPUTUS – OPASTUSPALVELU HALTILLE 
Kesto:  5 h 

Hinta alkaen: 275 € 

Tyyli:   Seikkailu 

Avainsanat:  luonto, moottorikelkka, Halti 

 

Opaspalvelu Haltin huiputukseen! 

 

Suomen korkeimmalle kohdalle, Halti-tunturille, vievä 

reitti on erityisluvanvaraista aluetta, joten 

moottorikelkkaileminen alueella vaatii oppaan.  Valitse 

tämä tuote, jos sinulla on oma kelkka ja porukka jo kasassa! 

Viemme sinut ja ystäväsi turvallisesti kylästä huipulle ja 

takaisin.  

 
Mitä sisältyy: opastus, lupa alueella liikkumiseen 

 

Hyvä tietää:  

- lisäodotustunti 50 € / h (yli 5 h, veloitetaan / alkava tunti) 

- ajomatka n. 60 km / suunta 
- lisätuotteena suosittelemme eväspakettia 12 € / hlö 

- lisätietoja Yleistä-osiossa   

 

 

 

  

Kevättalvi 

1.– 30.4.2022 
195 € / aikuinen 

Saatavuus päivittäin 

   

Kokonaiskesto 5 h 

  

Ruoka ei sisälly 

Varusteet sisältyy 

Sopivuus yli 14-vuotiaille 

Vaativuustaso keskivaativa 

Tyyli Seikkaile 

Kevättalvi 

28.2. – 9.5.2022 

1-2 henkeä yht. 275 €  

3-5 henkeä yht. 510 € 

6-7 henkeä yht. 720 € 

Saatavuus  

Kokonaiskesto 5 h 

  

Ruoka ei sisälly 

Varusteet sisältyy 

Sopivuus aikuisille 

Vaativuustaso keskivaativa 

Tyyli Seikkaile 



 

YLEISTÄ 
 

VOIMASSAOLO: 
Ohjelmien toteutus Kilpisjärvellä 28.2. – 9.5.2022. Ohjelmat toteutetaan minimiosallistujamäärällä 2 aikuista.  

 

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 
Varaukset tulee tehdä Lapland Hotels Kilpiksen vastaanottoon. Kysy myös retkieväiden mahdollisuus 

vastaanotosta! 

Sähköposti: kilpis@laplandhotels.com  

Puh:  +358 (0)16 323 300 

 

LAPSET: 
Lapset (4-14 vuotta) saavat 50% alennuksen hinnoista. Kelkkasafareille voi osallistua vain yli 140 cm lapsi 

maksamalla aikuisen hinnan. Lapsen osallistumisesta ohjelmiin pitää aina keskustella oppaan kanssa.   

 

Moottorikelkkasafarilla: lapsen hinta oikeuttaa paikkaan opaskelkan vetämässä reessä. Maksaessaan aikuisen 

hinnan (pituusraja 140 cm) lapsi voi istua matkustajana kelkan kyydissä.  

 

3-vuotiaat ja sitä nuoremmat osallistuvat ohjelmiin ilmaiseksi. Huomioithan kuitenkin, että kaikki ohjelmat eivät 

sovellu pienille lapsille. Emme suosittele kelkkasafareita alle 2-vuotiaille. Lapland Safaris West Oy pidättää 

turvallisuussyistä oikeuden evätä pienten lasten osallistuminen (esim. haastavien sää- tai reittiolosuhteiden 

vuoksi).   

 

HINTAAN SISÄLTYY: 
Moottorikelkkasafarien hintaan sisältyy lämpimät ulkovarusteet, opaspalvelut, 2 henkilöä / kelkka, polttoaineet, 

liikennevakuutus (omavastuu max. 980€), ylläpiton ja alv. Moottorikelkan kuljettajan on oltava vähintään 18 -vuotias 

ja omistettava suomalainen ajokortti. 

 

Huom: Omavastuun voi pienentää 150 € maksamalla 15 € omavastuun pienennysmaksun per safari / kuljettaja. 

Mahdollisuus ajaa yksi henkilö / kelkka, hinta riippuen ohjelman kestosta: 

1-4 h € 45 / henkilö 

4-   h € 85 / henkilö 

 

TAPAAMISPAIKKA SAFAREILLE: 

Hotellin vastaanotto. 

 

YLEISTÄ: 
Vastuullinen safarien järjestäjä Lapland Safaris West Oy pidättää oikeuden muuttaa reittiä, hinnoittelua 

sekä ohjelmien kestoa ilman ennakkoilmoitusta. Maksu palautetaan, mikäli retki peruuntuu kokonaan 

sääolosuhteiden vuoksi. Pidätämme oikeuden kaikkiin muutoksiin ohjelmissa sään ja lumitilanteen 

mukaan. 

 
Lapin Safarit West Oy pidättää oikeuden keskeyttää safarin, mikäli osanottaja osoittaa käyttäytymisellään, että 

hänestä on mahdollisesti vaaraa itselleen tai muille osanottajille, tai jos hänen terveydentilansa sitä vaatii. 

Moottorikelkan kuljettaja on vastuussa kelkalle aiheuttamistaan mahdollisista vaurioista. Ennakkoon maksettuja 

safareja ei hyvitetä. Enimmäisomavastuu on 980 € / henkilö / moottorikelkka / vahinko.  

 

HUOM. Ohjelmamme, kuten lumikenkä-, hiihto-, moottorikelkka-, husky- ja pororetket, voivat olla fyysisesti vaativia 

ja osallistujat voivat altistua fyysiselle rasitukselle, tärinälle tai hiilimonoksidille (moottorikelkkaillessa). Husky-, 

poro- ja moottorikelkkaretkiä ei suositella raskaana oleville. 

 

Mikäli ohjelmaan osallistuminen vaatii erityisjärjestelyjä (esim. lisäkuljetuksia paikan päälle), Lapland Safaris West 

Oy ei vastaa niistä aiheutuvista lisäkustannuksista. 

 

mailto:kilpis@laplandhotels.com

