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Retkielämyksiä Levillä
Lapin luonto tarjoaa hiihtämisen ja laskettelun lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden kokea unohtumattomia hetkiä järjestetyillä
retkillä. Tässä alla valikoima retkistä, joita suosittelemme ja joiden varaamiset ja järjestelyt hoidamme teille vaivattomasti jo
ennen matkan alkua!
Huskysafari Lumilinnaan
Tällä retkellä saat itse ohjastaa rekeä! Ehdoton suosikkiretkemme!
15km koiravaljakko ajelun aikana maisemat vaihtuvat ja saat nauttia vauhdin hurmasta,
lumisesta luonnosta ja taukopaikalla tutustumme Levin JääGalleriaan ja voidaan jopa
poiketa lumihotellissakin! Ja tietenkin pakettiin kuuluu tunnelmallinen kotalounas
kahveineen.
Retken kesto n. 4-5 tuntia.

Hinta alkaen € 170 hlö

Potkukelkkasafari Poroajelulla
Rauhallisempi versio rekiajelun ystäville! Joskin tällä retkellä saa vaikka hien pintaan, sillä
matka aloitetaan perinteisesti potkukelkkailemalla. Elämys kaveri- tai perheporukalla!
Potkuttelemme porofarmille, jossa tutustumme näihin suloisiin Lapin eläimiin ja teemme
poroajelun. Nyt saatte rentoutua itse reen kyydissä, on nimittäin porojen vuoro “tehdä
töitä”. Nautimme vielä kuumat juomat ja suupalat ja sitten paluumatkalle potkutellen!
Retken kesto n. 3 tuntia
Hinta alkaen € 70 hlö
(tämä retki on mahdollinen myös huskyfarmille!)

Lumikenkäkävely
1.

2.

“Revontulet” Jännittävä iltakävely LEVI tunturin huipulla (huipulle matkustamme ensin autolla!)
Retken aikana saamme nauttia Lapin hiljaisuudesta, luonnosta ja jos meitä onnistaa, saamme
ehkä ihailla Revontulien leimuntaa! Retki sisältää juoman ja suupalan perinteikkäässä Lapin
kodassa. Retken kesto 2 ½ tuntia.
Tutustuminen SAAMEN kulttuuriin. Aloitamme retken nousulla Gondoli-hissillä Levi tunturin
huipulle. Ylhäällä laitamme lumikengät jalkaan ja lähdemme ihastelemaan upeita näkymiä
tunturin huipulta. Kävelemme kohti Samilandia, joka on saamelaiskulttuurin ja saamelaisuuden
keskus tunturissa. Retki sisältää juoman ja suupalan perinteikkäässä Lapin kodassa. Retken kesto
n. 3 ½ tuntia.
Hinta alkaen € 55 hlö

Moottorikelkkasafari “Revontulet”
Tälle ainutlaatuiselle retkelle lähdemme tietysti iltasella. Starttaamme moottorikelkat ilta
seitsemän jälkeen ja ajelemme kohti tunturia. Pysähdymme matkalla kodalle nauttimaan
lämpöiset juomat ja pienet suupalat. Jatkamme matkaa kohti Levin huippua, josta voimme
ehkä jopai ihastella Revontulien leiskuntaa, jos sää sopivasti sen meille suo.
Jokatapauksessa unohtumaton elämys, oli se sitten Revontulilla tai ilman! Ajomatkaa n.
40km.

Hinta alkaen € 145 hlö
Moottorikelkkasafari
Etsitkö vauhdin hurmaa?? Sitten tämä retkemme on kuin tehty Sinulle! Joko omalla kelkalla
tai yhdessä ystävän kanssa huristelemme Lapin metsissä, jäillä ja tunturissa.
Asianmukaiset ajovarusteet saat tietysti mukaasi ennen starttia, ne on tarpeen, sillä
ajettavaa retken aikana kertyy sellaiset 80km! Poikkeamme matkalla tutustumaan
paikallisen taitelijan galleriaan, jossa saamme ihailla hänen maalauksiaan ja nautimme
maittavan lounaan. Sitten jaksammekin taas jatkaa matkaa ja palaamme tietysti takaisin
Leville. Kokemus jota et unohda ja jolle palaat seuraavallakin kerralla!

Hinta alkaen € 135 hlö
Pilkkiretki
Saat itse valita: Autolla vai porolla (!) kuljetus joelle ja sitten pilkkimään! Unohtumaton
kokemus ja tietysti saat mukaasi koko saaliin, josta voit sitten mökillä valmistaa vaikka
herkullisen illallisen….
Sisältää lounaan ja kahvin.
Retken kesto alkaen 3 tuntia.

Hinta alkaen € 100 hlö
Sopivat retket ja ohjelmapalvelut juuri
Sinun seurueellesi:
Miksi varata jo ennen matkaa?

Yllämainitut retket ovat esimerkki ohjelmia.
Kerro erityistoiveesi, niin kokoamme juuri teille sopivan retkipaketin!
•
Varmuudella sopivat päivät ja ajankohdat ilman jonotusta ja odotusta.
•
Ei huolia loman aikana – voit keskittyä nauttimiseen!
•
Huolehdimme kokonaispaketista, tarvittaessa ovelta ovelle!
•
Edulliset hinnat! Järjestämme retket yhdessä paikallisten
ohjelmapalveluyritysten kanssa.
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