SAFARTICA YLLÄS
KESÄ & SYKSY VIIKKO-OHJELMA 2021
Voimassa 1.7. – 24.9.2021

1. METSÄ PIKNIK – opastettu kävely ja eväshetki
Tämä on helppo patikointi, jolla testaat oman lähtötasosi, ja opit alueen
luonnosta sekä reiteistä. Sopivan hetken tultua rauhoitumme luonnon ääreen
ja teemme tulet. Jutustellessamme elämästä Lapissa, opas valmistaa meille
herkulliset retkieväät; lappilaisen toastin ja nokipannukahvit pienen makean
kera. Ilman muuta paistamme myös makkarat rapisevan nuotion äärellä. Tästä
on hyvä jatkaa loppumatka kotia kohti.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

4 tuntia
10:00, tiistaisin ja perjantaisin
87 €/aikuinen, 43,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, nuotiomakkara ja paahdettu
keksejä ja kahvia/teetä, opas

täytetty leipä,

2. FATBIKE RETKI
Unelmoitko maastopyöräajelusta Ylläksen huikeilla reiteillä mutta et tiedä mistä
aloittaa? Anna meidän viedä sinut Suomen pyöräily-ystävällisimmän
kansallispuiston uumeniin, ihastut ikihyväksi! Kuljemme vakailla ja helpoilla
reiteillä, jotka vievät meidät vanhoihin metsiin ja näköalapaikoille. Reitin
kokonaispituus noin 5-20 km, riippuen lähtötasosta ja keliolosuhteista. Kylmää
tai kuumaa juomaa tarjolla matkan varrella, sään mukaan.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

4 tuntia
10:00, keskiviikkoisin ja lauantaisin
88 €/aikuinen, 44 €/lapsi 4-14 vuotta (min 140cm)
Kuljetukset, fatbike ja kypärä, mehua, opas

3. ARKTISEN SELVIYTYMISEN PERUSTEET YLLÄKSELLÄ
Tässä koko perheen metsäretkellä opit miten selviytyä villissä luonnossa ilman
retkivarusteita. Aloitamme siirtymällä autolla kauas kaikesta sivilisaatiosta,
jätämme auton parkkipaikalle, ja patikoimme syvemmälle metsään. Yhdessä
rakennamme hätämajoituksen luonnon varoista, teemme nuotion ilman
tulitikkuja tai sytkäriä, etsimme ruokaa luonnosta ja valmistamme syötävää
siitä mitä itse keräsimme. Kokeile, miten sinulta onnistuisi tähdätä lintua
ilmakiväärillä tai napata kala kirkkaasta vedestä paljain käsin tai ongella! Saaliit
paistamme tietysti avotulella. Hauska, ja eritoten hyödyllinen päiväretki joka,
sopii kaikenikäisille.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

4 tuntia
15:00 maanantaisin, torstaisin ja lauantaisin
109 €/aikuinen, 54,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, ohjelma kuten kuvauksessa, makkara, mehua ja
vettä, opas
Lisää retkeen: Yöpyminen metsämökissä sisältäen aamupalan
illallisen ja saunan 234 €/ aikuinen, 117 €/ lapsi
4. GONDOLI-AVUSTEINEN PATIKOINTI RETKI YLLÄKSEN HUIPULLA
Kansallispuistomme, johon Yllästunturi kuuluu, edustaa läntisen Tunturi-Lapin
luontoa parhaimmillaan. Tänään pääsemme näkemään tunturimaisemat linnun
perspektiivistä, kun matkaamme mukavasti ja nopeasti Ylläs tunturin laelle
gondolin kyydissä. Huipun helppo patikointireitti tarjoaa huikeita näköaloja ja
hyviä mahdollisuuksia maisemavalokuvaukseen. Reippailun lomassa kuumaa
tai kylmää juomaa tarjolla, sään mukaan. Maisemien lisäksi opas tutustuttaa
sinut alueen kasvillisuuteen, eläimistöön ja nykyelämään Lappilaisissa kylissä.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

Safartica Rovaniemi
Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi, Finland
safartica@safartica.com
+358 16 311 485

3 tuntia
10:00 maanantaisin ja torstaisin
73 €/aikuinen, 36,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, gondolilippu, mehua, opas

Safartica Ylläs
Hotellintie 6, 95980 Ylläsjärvi, Finland
yllas@safartica.com
+358 40 502 6458

Safartica Levi
Hiihtäjänkuja 10, 99130 Sirkka, Finland
levi@safartica.com
+358 40 660 8571
www.safartica.com

5. LAPPILAINEN TEESEREMONIA – Villiyrttejä ja raikasta ilmaa
Nykymaailman vauhdissa mikään ei ole niin tärkeää kuin
muistaa välillä pysähtyä ja pitää huolta itsestä. Olet siis lämpimästi
tervetullut kanssamme kokemaan Lapin metsän rentouttavan
harmonisuuden. Aloitamme lyhyellä oppimäärällä villliyrttien
maailmaan, tutustumalla lähiluontoon, ja sen tarjontaan. Keräämme itse
tarvittavat yrtit ja muut luonnon materiaalit, joista valmistamme voimauttavan
teen yhdessä, keskellä metsää. Ota siis osaa teeseremoniaan Lapin tyyliin ja
tunne miten stressi suorastaan valuu pois. Opas tekee meille tulet ja sen
ääressä pysähdymme hetkeen valmistamalla oman villiteemme, itse
keräämistämme aineksista. Kotiin palattuasi oma piha ja takametsä
näyttäytyvät ihan uudessa valossa!
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

3 tuntia
15:00 keskiviikkoisin ja perjantaisin
74 €/aikuinen, 37 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, opastuksen, voileivät, keksejä sekä villiteen

6. HUSKY KOIRIEN KANSSA PATIKOIDEN – Vierailu Husky-tilalle
Tervetuloa katsomaan miten talven uurastavat husky-koirat viettävät
kesälomansa! Pörröiset kaverimme lähtevät innolla metsään kanssamme, osa
vapaana juosten, osa hihnassa. Polkumme vie meidät kirkasvetiselle järvelle.
Vinkki: lämpiminä kesäpäivinä pakata mukaan uimavaatteet! Matkalla
paistamme myös nuotiomakkarat.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

3–3,5 tuntia
11:00 tiistaisin
120 €/aikuinen, 60 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, kuvailtu ohjelma, makkara, mehu ja opas
Lapsihinta voimassa, kun vähintään 2 aikuista mukana

7. VIERAILU HUSKY-TILALLE
Retkemme alkaa lyhyellä automatkalla läheiselle husky-tilalle, jonka omistajat
ja asukkaat viettävät kesälomaansa. Paikan päällä pääsemme tutustumaan
heidän kesärutiineihinsa ja tietysti tapaamaan aina niin ystävällisiä ja
innokkaita husky-koiria. Omistajat kertovat elämästään koirien kanssa
mushereina sekä pääset kuulemaan mielenkiintoisia asioita, ja tarinoita tästä
arktisesta rodusta.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

2 tuntia
12:00 maanantaisin ja torstaisin
76 €/aikuinen, 38 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, kuvailtu ohjelma, pieni makupala ja juoma, opas
Lapsihinta voimassa, kun vähintään 2 aikuista mukana

8. MELONTARETKI JÄRVELLÄ
Älä unohda tältä reissulta kiikareita villin luonnon tähystelyyn! Tämä hiljainen
ja ekologinen melontareissu kanooteilla tarjoaa upeat puitteet rentoutumiselle,
lintujen ja piennisäkkäiden bongailuun, jotka ovat tyypillisiä Tunturi-Lapin
alueelle. Unohtamatta kauniita näkymiä tuntureille järveltä käsin. Lyhyen
järvelle siirtymisen sekä melonnan opastuksen saloihin tutustumisen jälkeen
työnnämme kanootit vesille. Melontareitti kulkee ohi kapean joen ja lopulta
pääsemme
päämääräämme
nuotiopaikalle
lounasta
nauttimaan.
Melontataidoista ja nopeudesta riippuen, saatamme ennättää vierailla läheisellä
lintutornilla ennen paluuta takaisin maan kamaralle.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:

Safartica Rovaniemi
Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi, Finland
safartica@safartica.com
+358 16 311 485

4 tuntia
15:00 tiistaisin ja perjantaisin
109 €/aikuinen, 54,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, kuvailtu ohjelma, kanootit ja pelastusliivit,
makkara, voileivät, keksejä, kahvi/tee ja opas

Safartica Ylläs
Hotellintie 6, 95980 Ylläsjärvi, Finland
yllas@safartica.com
+358 40 502 6458

Safartica Levi
Hiihtäjänkuja 10, 99130 Sirkka, Finland
levi@safartica.com
+358 40 660 8571
www.safartica.com

ILTAOHJELMAT
Näissä ohjelmissa koet keskiyön auringon kesällä
illallisajan jälkeen sekä myöhemmin syksyllä,
alkaen 23.8. Revontulet loimuamassa taivaalla
9. KESKIYÖN PATIKOINTI – Opastettu iltakävely
Ainoa tapa kokea keskiyön aurinko tai revontulet on olla ulkona yöaikaan.
Kesällä luonto uinuu, vaikka aurinko paistaa täydeltä taivaalta. Kotimatkalla
kuulemme miten linnut heräävät hiljalleen keskiyön jälkeen. Syksyllä
suuntaamme
matkamme
avoimille
alueille
taskulampun
kanssa
tavoitteenamme tietysti nähdä komeat revontulet ja mykistävä linnunrata.
Ylläksellä on tähän kaikkeen loistavat edellytykset, sillä valosaaste on olematon
ja keskiyön aurinko todellinen ilmiö. Höyryävä kaakao ja vaahtokarkit nuotiolla
ovat omiaan öiseen eväsretkeen.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

4 tuntia
21:00 maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin
82 €/aikuinen, 41 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, kaakao ja vaahtokarkki, opas ja
taskulamput
Operoidaan 1.7. – 24.9.2021 välillä

syksyllä

10. KESKIYÖN KELLUNTA
Nauti öisestä auringonpaisteesta ja rauhallisesta metsästä autenttisessa
Lappilaisessa ympäristössä. Ajamme erämaajärvelle, joka on omiaan
kokemaan kesän huikean valon ja syksyn revontulet. Kellu pois ja anna mielen
rentoutua avoimen taivaan alla. Lämpötila on sivuseikka, sillä meillä on
lämpimät puvut juuri tähän tarkoitukseen. Kuumaa juomaa tarjolla
kokemuksen jälkeen.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

3 tuntia
21:00 tiistaisin ja perjantaisin
88 €/aikuinen
Kuljetukset, kuvailtu ohjelma ja kelluntapuku,
kuuma juoma, opas
Osallistujien min. pituus 120 cm.
Operoidaan 1.7. – 24.9.2021 välillä

Myös päiväohjelma mahdollinen, kysy lisää!
11. ILLAN MELONTARETKI JÄRVELLÄ
Mikä elämys! Keskiyön aurinko, hiljainen melonta, matala aurinko maalaa
tunturit väreillään ja Lapin luonto nukahtaa. Lyhyen järvelle siirtymisen sekä
melonnan opastuksen saloihin tutustumisen jälkeen työnnämme kanootit
vesille. Melontareitti kulkee ohi kapean joen ja lopulta pääsemme
päämääräämme nuotiopaikalle lounasta nauttimaan. Melontataidoista ja
nopeudesta riippuen, saatamme ennättää vierailla läheisellä lintutornilla ennen
paluuta takaisin maan kamaralle.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

4 tuntia
20:00 keskiviikkoisin ja lauantaisin
109 €/aikuinen, 54,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, kuvailtu ohjelma, kanootit ja pelastusliivit,
makkara, voileivät, keksejä, kahvi/tee ja opas
Operoidaan 1.7. – 24.9.2021 välillä

12. REVONTULI PIKNIK
Revontulet, toiselta nimeltään Aurora Borealis, ovat polar-vyöhykkeen
ilmiö ja sijaintimme napapiirin yläpuolella takaa hyvät mahdollisuudet
näiden maagisten valojen bongaukseen. Oppaamme kyydissä matkaamme pois
kylästä parhaille paikoille revontulien näkemiseen. Kuljetukset tehdään autolla.
Kesto:
Lähdöt:
Hinta:
Sisältää:
Huom:

Safartica Rovaniemi
Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi, Finland
safartica@safartica.com
+358 16 311 485

3 tuntia
21:00 torstaisin ja lauantaisin
69 €/ aikuinen, 34,50 €/lapsi 4-14 vuotta
Kuljetukset, makkara, pulla, kuuma juoma, opas
Operoidaan 23.8. – 24.9.2021 välillä

Safartica Ylläs
Hotellintie 6, 95980 Ylläsjärvi, Finland
yllas@safartica.com
+358 40 502 6458

Safartica Levi
Hiihtäjänkuja 10, 99130 Sirkka, Finland
levi@safartica.com
+358 40 660 8571
www.safartica.com

YLEISET OHJEET
Näitä ehtoja sovelletaan kuluttajiin, jotka osallistuvat Safartica Oy:n viikko-ohjelmiin.
Kesä ja syksy ohjelmisto on voimassa 1.7.2021 – 24.9.2021, ellei toisin mainita. Poikkeukselliset sääolosuhteet kauden
alussa ja lopussa voivat estää ohjelman toteutumisen.
Minimiosallistujamäärä ohjelmille on neljä aikuista. Lasten hinta on voimassa 4-14 vuotiaille. Lapset 0-3 osallistuvat
ilmaiseksi. Kelluntaohjelmaan osallistuminen edellyttää vähintään 120 cm pituutta. Pyöriä saatavilla vain aikuisten
koossa.
Revontulet ovat arvaamaton luonnonilmiö, mitä on vaikea ennustaa. Iltaohjelmamme tarjoavat mahdollisuuden niiden
näkemiseen, mutta emme voi taata niitä. Itse aktiviteetti on ohjelman pääasia ja revontulet näkyessään tuovat siihen
lisäarvoa.
Kaikki ohjelmat sisältävät kuljetukset 15 km säteeltä Ylläsjärven kylästä. Tapaamispaikka- ja aika tulee vahvistaa
varauksen yhteydessä. Pyydämme olemaan ajoissa paikalle sillä kyydistä jääminen myöhästyminen ei oikeuta rahojen
takasin saamiseen.
Hinnat sisältävät opastuksen, arvolisäveron ja asiaankuuluvat toimiluvat.
suositeltavaa, myös kotimaan kohteissa matkustettaessa.

Henkilökohtainen matkavakuutus on aina

Varaus vahvistetaan, kun varaus on maksettu kokonaisuudessaan. Kaikki varaukset on maksettava vähintään 24 tuntia
ennen varauksen alkua, maksutavat ilmoitetaan varauksen yhteydessä. Varausta varten ilmoitettavat tiedot ovat: nimi,
osallistujien lukumäärä, kansallisuus, lasten iät, matkapuhelinnumero, erikoisruokavaliot ja allergiat, mahdolliset
sairaudet ja raskaus. Matkustajan data käsitellään tietosuojalain mukaisesti. Lue lisää asiasta nettisivuiltamme.
Kaikki muutokset ja peruutukset tulee tehdä sähköpostitse toimistoajan puitteissa (ma – pe, 9-17, GMT +2) vähintään
24 tuntia ennen palvelun alkua. Peruutuksen sattuessa Safartica veloittaa 15 EUR toimistomaksun. Mikäli peruutus
tehdään alle 24 tuntia ohjelman alkua veloitamme 100% varauksen arvosta. Sairaustapauksissa palautamme koko
varauksen arvon lääkärintodistusta vastaan. Sairaustodistus tulee toimittaa vähintään 2 päivää peruutuksesta.
Vastuullisena ohjelman tuottajana Safartica Oy pidättää oikeuden hintamuutoksiin, kestoon ja kuljetuksiin ilman
ennakkovaroitusta. Sama pätee myös keliolosuhteiden aiheuttamiin muutoksiin.

Safartica Rovaniemi
Koskikatu 9, 96200 Rovaniemi, Finland
safartica@safartica.com
+358 16 311 485

Safartica Ylläs
Hotellintie 6, 95980 Ylläsjärvi, Finland
yllas@safartica.com
+358 40 502 6458

Safartica Levi
Hiihtäjänkuja 10, 99130 Sirkka, Finland
levi@safartica.com
+358 40 660 8571
www.safartica.com

