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SAFARTICA YLLÄS 

ALKUTALVEN VIIKKO-OHJELMA 2020-2021 

VOIMASSA 1.12.2020 – 5.4.2021 
 

Varaathan safarin viimeistään edellisenä päivänä! 

 

 

** 1.3.2021 alkaen myöhäisempi aloitusaika 
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1. Moottorikelkkailu 2 tuntia  
79 € / aikuinen 
oma kelkka +49 € / hlö 
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2. Pilkkimään autolla 2,5 tuntia 
92 € / aikuinen 
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3. Husky Safari 10 km 2 tuntia 
180 € / aikuinen 
 
 
 

  

14:30 

 

 

 

14:30 

  

10:30 

 

4. Koe Jääkellunta 2,5 tuntia 
90 € / aikuinen (min. 120 cm) 
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5. Kelluntaa illan pimeydessä 2 tuntia  
96 € /aikuinen (min. 120cm )  
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20:30** 
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20:30** 

 

6. Sauna & avantouinti erämaamökillä 
59 € / henkilö, 3 tuntia, min. 4 henkeä, 
max. 8 henkeä (privaatti) 
 

Kysy 
saatavuutta 
myös muille 

ajoille! 
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7. Talvipyöräily tutuksi E-fatbikella  
1 tunti 
35 € / henkilö 
TARJOUS: Talvipyöräily tutuksi ohjelma 
+ 3 tunnin e-fatbike vuokraus yht. 80 € 
 

 
 

 

 

10:00 

 

 

 

10:00 

 

 

 
 

 

10:00 

 

8. Perinteinen Poroajelu 1,5 tuntia 
65 € / aikuinen, 45 € / lapsi 3-12 v 
Perhetarjous 195 € / 2 aikuista & 2-3 
lasta 
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SAFARTICA YLLÄS  

ALKUTALVEN VIIKKOLÄHDÖT 2020-2021 
Voimassa 1.12.2020 – 5.4.2021 

 
 
1. MOOTTORIKELKKAILUN ABC 2 TUNTIA    
Tämä moottorikelkkaseikkailu sopii niin vasta-alkajille kuin jo hieman kokeneimmille ajajille. Ajo-opastuksen jälkeen 

suuntaamme kelkkojen jalakset kohti lumisia metsiä ja jään valtaamia järviä. Kokeneet moottorikelkkaoppaamme 

opettavat ajamiseen vaadittavat perustaidot ja näyttävät miten maastossa liikutaan turvallisesti. Matkan puolivälissä 

pysähdymme nauttimaan kupin kuumaa juomaa ja makean syötävän.  

 
Kesto:  2 tuntia 
Aloitusaika:  13:30 
Päivät:  Tiistai, perjantaisin ja lauantaisin 
Hinta:  79€/aikuinen, 59,25€/lapsi 4-12 vuotta 
Sisältää:  kuljetukset, lämpimät varusteet, ajo-ohjeistus ja noin 15 km moottorikelkkasafari 2 hlö/kelkka, kuuma 

juoma, makea, opastus. 
Lisämaksusta:  49 €/henkilö jos haluat ajaa moottorikelkkaa yksin 
 
 
2.  PILKKIMÄÄN AUTOLLA 

Eräoppaan johdolla opettelemme oikeaa pilkkimisen tekniikkaa asiaan kuuluvilla välineillä sekä kairan käyttöä jäätyneen 
erämaalammen jäällä. Pilkkiminen on hauska koko perheen aktiviteetti samalla kun nautimme talvisista maisemista. 
Lämmittelemme kuumilla juomilla nuotion ääressä. Psst... Pidetään paikka meidän välisenä salaisuutena, sillä tämä on 
paikkakunnan paras kalalampi! 
 
Kesto:  2,5 tuntia 
Aloitusaika:  10:00 
Päivät:  Keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin 
Hinta:  92 €/aikuinen, 69 €/lapsi 4-12 vuotta 
Sisältää:  Lämpimät varusteet, pilkkivarusteet, kuumat juomat ja opastauksen 
 
 
3. 10 KM HUSKYSAFARI  

Tänään opimme, kuinka käsitellään ja ajetaan omaa husky-valjakkoa. Ystävällinen ja innokas haukunta toivottaa meidät 
tervetulleiksi koiratilalle ja kun ajo-ohjeistuksen jälkeen pääsemme vauhtiin, vaihtuu haukunta luonnon hiljaisuuteen ja 
näkymät valloittaviin, lumen peittämiin havumetsiin. Safari ajetaan kaksi henkilöä per valjakko ja ajajaa voi vaihtaa 
puolivälissä. Safarin jälkeen nautimme kuumaa juotavaa lämpimissä sisätiloissa ennen kuljetusta takaisin Ylläsjärvelle. 
10 km safari sopii hyvin myös perheille pienten lasten kera. Puolen päivän safari on usein hieman liian pitkä erityisesti 
kylmemmillä keleillä, mutta tällä 45 minuutin ajelulla saa pienimmätkin nautinnollisemman kokemuksen vällyjen alla 
lämpimässä.  
 
Kesto:  2 tuntia 
Aloitusaika:  Maanantaisin ja keskiviikkoisin 14:30 
 Perjantaisin klo 10:30 
Hinta:  180 €/aikuinen, 120 €/lapsi 6-15 vuotta 
Sisältää:  Kuljetukset Hotelli Ylläsrinteeltä huskytilalle ja takaisin, lämpimät varusteet, n. 10 km huskysafari 

2hlö/reki, valjakkoajoa n. 45 min, kuumat juomat kodassa, pikku syötävää ja opastus. Lapset istuvat 
oppaan reessä. 

Huom: Toteutetaan yhteistyössä Powerun Adventuresin kanssa. Kysy saatavuutta myös pitemmille 
huskysafareille! 

 
 
4. KOE JÄÄKELLUNTA   
Kasta itsesi hyiseen veteen ja rentoudu! Tämä jäätävältä kuulostava elämys on turvallista, eikä lainkaan kylmää 
korkealaatuisten kelluntapukujen ansiosta, jotka pitävät sinut kuivana ja lämpimänä. Voit pitää omat mukavat vaatteesi 
puvun alla, etkä palele edes 0 asteisessa vedessä. Jääkimpaleiden seassa kelluessa voi hetkeksi tuntea ajan pysähtyvän 
ja antaa mielen ja kehon levätä. Tämä kokemus on todella kokemisen arvoinen ja soveltuu myös uimataidottomille. 
Aktiviteetin jälkeen tarjoamme kuumaa juomaa ja keksejä kotoisassa erämaamökissä lammen rannalla. 
 
Kesto:  2,5 tuntia  
Aloitusaika:  14:00 
Päivät:  Maanantaisin ja torstaisin 
Hinta:  90 €/aikuinen, 67,50 €/lapsi 4-12 vuotta 
Sisältää:  Kuljetukset, korkealaatuiset pelastuspuvut, kuumat juomat, keksit ja opastus. 
Huom:  Kellujan tulee olla vähintään 120 cm 
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5. JÄÄKELLUNTAA ILLAN PIMEYDESSÄ  

Pulahda jääkylmään veteen, rentoudu ja anna ajatustesi vaellella vapaasti mietteestä toiseen.  
Anna itsesi nauttia hetki täydellisestä hiljaisuudesta ja anna kehosi levähtää pitkän päivän päätteeksi.  
Ohjattu jääkelluntamme on turvallista ja käytämme siihen tarkoitettuja korkeatasoisia pelastuspukuja,  
jotka pitävät sinut kuivana ja lämpimänä myös 0-asteisessa vedessä. Puvun alla voit pitää omat vaatteesi, 
varauduthan siis esimerkiksi lämpimällä kerrastolla. Jos sääolosuhteet ja aurinkotuulet antavat myöten,  
voimme nauttia kaikesta tästä revontulien loisteen alla. 
 
Kesto:  2 tuntia 
Aloitusaika:  19:00 28.2.2021 saakka 
 20:30 1.3.2021 alkaen 
Päivät:  Tiistaisin ja perjantaisin 
Hinta:  96 €/aikuinen, 72 € /lapsi 4-12 vuotta 
Sisältää:  Kuljetukset, pelastuspuvut, kuumat juomat ja opastus 
Huom:  Kellujan tulee olla vähintään 120 cm  
 
 
6. SAUNA JA AVANTOUINTI ERÄMAAMÖKILLÄ 
Erämaamökki sijaitsee n 10 km Ylläsjärven keskustasta erämaan syleilyssä. Saunatilat ovat mitoitettu 8 hengelle, joten 
kerää oma porukka kasaan ja nauti puulämmitteisen saunan löylyistä omassa rauhassa! Halutessanne voitte pulahtaa 
avantoon viereisellä lammella. Yhdistä saunailtaan kauttamme myös kelluntaohjelma, saunasnacksit tai ruokaisamman 
saunamenun, saunajuomat, kuljetukset, pyyhkeet ja tossut, paljun tai saunan ja mökin koko illaksi käyttöön. 
 
Kesto:  3 tuntia (ilman lisäpalveluita) 
Aloitusaika:  18:00 
Päivät:  Maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja lauantaisin 
Hinta:  59 €/henkilö 
Lisäpalvelut: Kelluntaohjelma +20 € / henkilö 
 Kuljetukset 4-8 henkeä +82 € / meno-paluu Ylläsjärveltä 
 Saunasnacksit +8 € / henkilö 
 Saunamenut +24,50 – 31,50 € / henkilö 
 Palju + 400 €  
Sisältää:  Perushintaan saunatilat ja avantouintimahdollisuus 
Huom:  Minimi 4 henkeä, maximi 8 henkeä. Voidaan järjestää myös muina aikoina! Kysy saatavuutta! 
 
 
7. TALVIPYÖRÄILY TUTUKSI E-FATBIKELLA 
Narskuva lumi renkaiden alla, mutkittelevat reitit tunturin ympäri, latukahviloiden takkatuli ja illan tummuessa 
otsalamppujen valokiila metsässä. Niistä on talvipyöräilijän unelmapäivä tehty! Jos otat allesi sähköpyörän, niin meno 
muuttuu kevyemmäksi ja jaksat polkea vaikka useamman tunturin ympäri tai huipulle asti. Jos et ole vielä kokeillut, niin 
suosittelemme. Siihen saattaa nimittäin jäädä koukkuun! Mikäli pyöräilyn aloittaminen epäilyttää, niin osallistu 
opastetulle Talvipyöräily tutuksi ohjelmaamme. Oppaan kanssa pääsee helposti kiinni pyöräilyn saloihin ja saa tuntumaa 
lajiin. Kokoonnumme Hotelli Ylläsrinteen aulassa klo 10:00 ja käymme läpi mm. pukeutumista, tutustutaan pyöriin, 
säätöihin ja käydään läpi oleelliset pyörän osat, ajotekniikkaharjoituksia maastossa: Ylä- ja alamäkiajo talvella, 
jarruttaminen, reiteillä ja ryhmässä liikkuminen, maastopyöräilyn etiketti. Ajetaan lyhyt testiajo maastossa, jossa 
käydään läpi ajotekniikkaa, opetellaan tehokasta vaihteiden käyttöä ja turvallista vauhtia. 

Kesto:  1 tunti 
Aloitusaika:  10:00 
Päivät:  Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin 
Hinta:  35 €/henkilö, TARJOUS: Talvipyöräily tutuksi ohjelma & 3 tunnin E-fatbike vuokraus yht. 80 € 
Sisältää:  Opastuksen ja lyhyen testiajon e-fatbikella 
Huom:  Ei minimiosallistujamäärää, ei lasten kokoja (minimi pituus 140 cm) 
 
 
8. PERINTEINEN POROAJELU  
Tätä ekologisempaa kulkupeliä saa etsiä. Rentoudu rauhallisesti etenevien porojen kyydistä lumen narskuessa reen 
jalasten alla. Tämän unohtumattoman elämyksen aikana ei ole kiire mihinkään. Kahden kilometrin mittaisen taipaleen 
jälkeen istahdamme poroisännän kanssa alas kuuman nokipannukahvien ja lättyjen kera kuulemaan tarinoita hänen 
mielenkiintoisesta elämästään tämän perinteikkään elinkeinon, tai paremminkin elämäntyylin parissa. Aikaa jää vielä 
kuviin ennen paluuta takaisin.  
 
Kesto:  1,5 tuntia 
Aloitusaika:  10:00, 13:00 ja 16:00 
Päivät:  Joka päivä 
Hinta:  65 €/aikuinen, 45 €/lapsi 3-12 vuotta, PERHETARJOUS: 195€ / 2 aikuista ja 2-3 lasta 
Lisäpalvelut: Kuljetus Ylläsjärvi – Porotila menopaluu 103 € / 1-4 henkeä tai 117 € / 5-8 henkeä 
Sisältää:  2 km poroajelu 2 hlö/reki, nokipannukahvit ja lätyt kodassa 
Huom: Toteutetaan yhteistyössä paikallisen porotilan kanssa. Kysy saatavuutta myös 4 km porosafarille! 

Ryhmäkoot max 10 henkeä per lähtö. Varaukset myös samana päivänä saatavuuden mukaan. 
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YLLÄS YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT: 
 
Ehdot pätevät yksittäisiin varauksiin Safartican Ylläksen toimiston viikkolähdöillä. 

Alkutalven viikkolähdöt järjestetään 1.12.2020-5.4.2021 mikäli sääolosuhteet sallivat kuvauksen mukaisen aktiviteetin 
järjestämisen. Mikäli sääolot poikkeavat radikaalisti normaalista talven tai loppukevään säästä, voidaan aktiviteetti 
perua tai sen sisältöä voidaan muuttaa sää huomioiden. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle aina henkilökohtaisesti 
viipymättä. 

Aktiviteetti suoritetaan, mikäli sinne on ilmoittautunut vähintään kaksi aikuista (poikkeus talvipyöräily minimi 1 henkilö). 
Lapset ovat oikeutettuja lapsen hintaan. Aktiviteettikohtaiset lapsi-ikärajat on ilmoitettu aktiviteetin lisätiedoissa. Alle 
lapsi-ikärajan olevat pääsevät mukaan ilmaiseksi. Myös alle lapsi-ikärajan lapsi tulee ilmoittaa varausta tehdessä. Pienin 
kelluntapuku on 120 cm pitkälle sopiva. 

Osa aktiviteeteistä sisältävät kuljetukset asiakkaan majoituksesta molempiin suuntiin korkeintaan 15 km säteellä 
aktiviteetin aloituspaikasta Ohjelman kuvauksessa on ilmoitus, mikäli kuljetus kuuluu hintaan. Mikäli majoitus on 
kauempana, voimme pyynnöstä järjestää kuljetuksen lisämaksusta tai voitte saapua itse ennalta sovittuun aikaan 
tapaamispaikalle. Kunnioitathan muita asiakkaita ja ole ajoissa tapaamispaikalla. Myöhästyminen aiheuttaa aktiviteetin 
perumisen eikä maksua palauteta. Osa aktiviteeteistä sisältää myös talvivarusteet: kelkkahaalarin, talvisaappaat, 
hanskat, pipon ja kaulahuivin sekä kypärän moottorikelkkasafareilla, jotka saatte halutessanne ennen safarin alkua. 
Hinta sisältää myös verot, polttoaineen sekä tarvittavat vakuutukset ja luvat. Suosittelemme kuitenkin kaikille 
osallistujille henkilökohtaista matka- ja tapaturmavakuutusta. 

Varaus katsotaan vahvistetuksi, kun olemme vastaanottaneet aktiviteetista täyden maksun. Aktiviteetti tulee olla 
maksettuna viimeistään 24 h ennen aloitusaikaa. Maksuvaihtoehdot esitetään varausta tehdessä. Varausta varten 
tarvitsemme yhden osallistuvan aikuisen nimen, aikuisten ja lasten lukumäärän, lasten iät, kansalaisuuden, 
puhelinnumeron, majoituspaikan nimen tai osoitteen mahdollista hakua varten, mahdolliset allergiat, sairaudet tai 
raskauden. Asiakkaidemme yksityisyyden turvaamiseksi kaikkia tietoja käsitellään EU:n yleisten tietosuoja-asetusten 
(GDPR) mukaisesti.  
 
Safartica pidättää oikeuden hinnan ja aktiviteetin keston muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Sama pätee 
sääolosuhteiden aiheuttamiin ennakoimattomiin muutoksiin.  
 
Peruutus ja muutokset tulee tehdä sähköpostitse tai soittamalla Safartican toimiston aukioloaikojen puitteissa 
viimeistään 24 h ennen varatun aktiviteetin aloitusaikaa. Peruutetuista varauksista veloitamme 15 € peruutusmaksun. 
Mikäli peruutus saapuu alle 24 h ennen varatun aktiviteetin aloitusaikaa, veloitamme aktiviteetista sen täyden hinnan. 
Sairaustapauksissa palautamme koko maksetun summan lääkärintodistusta vastaan. Todistus tulee toimittaa 
Safarticalle kahden arkipäivän kuluessa peruutuksesta.  
 
Jokaisen moottorikelkkaa ajavan henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias ja hänellä tulee olla voimassa oleva  
ajokortti. Jokaisessa moottorikelkassa on kaksi ajajaa, jotka voivat vaihdella ajovuoroja. Lisämaksu yksin kelkalla ajosta 
on eritelty aktiviteetin kuvaukseen. 
 
Moottorikelkan kuljettaja on vastuussa kulkuneuvolle aiheutuvista vahingoista. Henkilökohtainen vastuu onnettomuuden 
sattuessa on maksimissaan 900€/ajaja/moottorikelkka/vahinko. Ostamalla erillisen 15€ hintaisen vakuutuksen safarin 
yhteydessä omavastuu laskee max. 150€/ajaja/moottorikelkka/vahinko. Omavastuu on henkilökohtainen ja voimassa 
vain kyseisen aktiviteetin ajan. Jokaisen safarille osallistuvan ajajan tulee allekirjoittaa safarin alussa sopimus, jossa 
sovitaan vahinkotapauksen menettelystä. 
 
Lapset matkustavat oppaan ajaman moottorikelkan vetämässä reessä. Kylmän ilman sattuessa (enemmän kuin -20 
astetta pakkasta tai muuten äärimmäiset olosuhteet) lapset kuljetetaan autolla tapahtumapaikoille. Suosittelemme, että 
samasta seurueesta rekeen istuu lasten kanssa yksi aikuinen.  Jos lapsi on yli 140 cm ja haluaa istua kelkan kyydissä 
saman seurueen aikuisen ajaessa, tulee lapsesta maksaa aikuisen hinta. Päätös lapsen istumisesta kelkan kyydissä 
tekee safarin opas ennen safarin alkua. Pidätämme oikeuden evätä lapsen istuminen kelkan kyydissä, jos lapsen 
turvallisuus on uhattuna. 
 
Huskysafarin kesto riippuu säästä ja ajajien taidoista. Rekikoirat voivat juosta saman reitin eri tahtia.  
 
Revontulet ovat arvaamaton luonnonilmiö. Pimeän aikaan, kaupungin valojen tavoittamattomissa järjestetyt 

ohjelmamme tarjoavat mahdollisuuden niiden ihailuun, mutta emme voi taata niiden esiintymistä. Aktiviteetti itsessään 
on suunniteltu elämykseksi ja revontulet lisäävät ilmestyessään sen arvoa.  
Vastuullisena matkanjärjestäjänä Safartica Oy varaa oikeuden mahdollisiin hinnan, matkan keston ja  
kuljetustavan muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Tämä koskee myös tapauksia, jotka johtuvat haitallisista  
sääoloista. 
 
 

 


