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Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai

Moottorisoidut ohjelmat

Kelkkakoulu 09:30 ja 14:00 09:30 ja 14:00 09:30 ja 14:00

Kelkkasafari poroille 10:00 10:00

Rajasafari 09:30 09:30

40 km kelkkasafari ja lounas 10:00

Revontuliohjelmat

Moottorikelkkasafari tähtitaivaan alla 19:00 19:00

Iltalumikenkäily 19:00 19:00 19:00 19:00

Rekiretki 19:00 19:00

Rekiretki porojen vetämässä reessä 19:00

Hyvinvointia luonnossa

Pilkkiohjelma 10:00 10:00

Lumikenkäretki Oulangan kansallispuistoon 10:00 10:00

Lumikenkäretki Riisitunturin 
kansallispuistoon

09:00

Lumikenkäretki Valtavaaralle 10:30 10:30

Opastettu fatbike safari 10:30 10:30

Murtomaahiihdon perusteet 15:00 15:00

Koskikellunta 11:00 11:00 11:00 11:00

Perinteitä ja paikallisuutta 

Sauna tour 16:30 16:30 16:30

Saunajooga 17:00 17:00



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Poro-ohjelmat

Porotilavierailu 12:00 12:00

Poron maailma, pidempi poroajelu 11:30 11:30 11:30 (alkaen 
7.1.2023)

Porotokan aamuruokinta 09:00 09:00

Husky ohjelmat

Husky 5km 12:30 12:30

Husky 10km 10:00 10:00

Pidempi husky safari (20km) 10:00 10:00



Kelkkakoulu (ma, to, la 09:30, 
14:00)

Kelkkasafari Rukatunturin mahtavissa 
maisemissa. Noin 20 km pitkä reittimme 
kulkee komeissa Rukan lumisissa 
metsissä. Tämä ohjelma tutustuttaa 
sinut moottorikelkkailun perusteisiin ja 
ohjelman aluksi opasta antaa turva- ja 
ajo-ohjeistuksen. Matkan aikana 
nautimme pullakahvit / teetä. 

Kesto: noin 2,5-3 tuntia
Hinta: 
95€/henkilö (2/kelkka), 
120€/henkilö (1/kelkka),
55€/lapsi 5- 11 vuotta

Kelkkasafari poroille (ke ja pe 
10:00)

Ajamme kelkoilla läpi Kuusamon 
metsien ja yli järvien tapaamaan 
poroja. Perillä ohjelmassa on porolla 
ajoa, syöttämistä ja tarinoita poroista. 
Nautittuamme nisukahvit ja maittavat 
makkarat, palaamme kelkoilla 
lähtöpaikkaamme. Kelkkailukilometrejä 
yhteensä n. 40 km. Ohjelmaan 
osallistuvien tulee olla pituudeltaan 
vähintään 140cm pitkiä. 

Kesto: noin 4-5 tuntia
Hinta: 
195€/henkilö (2/kelkka), 
220€/henkilö (1/kelkka), 
125€/lapsi 10-11 vuotta

Rajasafari (ke ja la 09:30)

Matkaamme kelkoilla aivan itärajan 
tuntumaan, Kuntivaaraan, missä maisema 
on täynnä tykkypuiden peittämää 
lumitaidetta. Ajamme kelkoilla yli 480 
metriä korkealle huipulle, josta avautuvat 
upeat näköalat vaaraa ympäröivään 
talviseen luontoon. Venäjän rajavyöhyke 
siintää vain muutaman kilometrin päässä 
ja voimme myös nähdä sen taustalla 
aukeavat valtavat erämaa-alueet. Safarin 
aikana nautimme keittolounaan ja kahvit 
kodikkaassa metsäravintolassa. 
Kokonaismatka n.100 km ja tähän safariin 
osallistujalla täytyy olla aikaisempaa 
ajokokemusta. Tämä safari ajetaan 1 hlö / 
kelkka. 
Kesto: noin 6 tuntia
Hinta: 220€/henkilö (osallistumiseen
vaaditaan aikasempaa
ajokokemusta)

40 km kelkkasafari ja lounas
(ti 10:00)

Moottorikelkkasafari Rukan upeissa 
maisemissa. Safarimme suuntaa 
metsäreiteille ja järvien yli kohti 
lounaspaikkaa. Matkan aikana 
pysähdymme nauttimaan maittavan 
keittolounaan. Ohjelmaan osallistuvien 
tulee olla vähintään 140 cm pitkiä.

Kesto: noin 4 tuntia
Hinta: 
155 €/henkilö (2/kelkka), 
180 €/henkilö (1/kelkka),
90 €/ lapsi 10 – 11 vuotta



Moottorikelkkasafari
tähtitaivaan alla (ke ja pe 19.00)

Istahda kelkan selkään ja aja 
nauttimaan talvisen metsän sinisestä 
hämystä. Hämärä valo luo 
kelkkailuun oman jännittävän 
tunnelmansa. Hyvällä onnella sekä 
pilvettömällä säällä, näemme 
kirkkaan tähtitaivaan ja jopa 
revontulien tanssia öisellä taivaalla. 
Matkan varrella nautimme kahvit, 
pullat ja makkarat erätulilla. 
Ajomatka on noin 30 km. Ohjelmaan 
osallistuvien tulee olla pituudeltaan 
vähintään 140cm pitkiä.

Kesto: noin 2,5-3 tuntia
Hinta: 
124 €/henkilö (2/kelkka), 
149 €/henkilö (1/kelkka), 
70 €/ lapsi 8 – 11 vuotta

Iltalumikenkäily (ma, ti, to, pe 
19:00)

Lumikenkäretkemme kulkee jyhkeissä 
vaaramaisemissa pitkin porojen 
tallaamia polkuja. Aika-ajoin 
pysähdymme ihailemaan 
tunturimaisemia, talvista hämärtyvää 
iltaa ja tutkimaan eläinten jälkiä. 
Hyvällä onnella näet taianomaiset 
revontulet tanssimassa pohjoisella 
taivaalla. Retken aikana nautimme 
kuumat juomat ja kuuntelemme 
oppaan kertomuksia arktisen luonnon 
ihmeistä. Kävelyreitin pituus on n. 4 
km. 

Kesto: noin 3 tuntia
Hinta:
75 €/henkilö,
45 € /lapsi 5 – 11 vuotta

Rekiretki (ti ja pe 19:00)

Unohtumaton talviseikkailu koko 
perheelle. Istahdamme 
moottorikelkan vetämän reen kyytiin 
ja suuntaamme kohti metsäreittejä. 
Reitti kulkee läpi lumi- ja 
jääpeitteisten kuusimetsien ja 
järvien. Matkan varrella pysähdymme 
eräleiriimme sytyttämään nuotion, 
keittämään kahvit/ teet sekä 
paistamaan makkarat. Hyvällä tuurilla 
voit nähdä revontulien loimun 
taivaalla. 

Kesto: noin 3 tuntia
Hinta: 
75 €/henkilö, 
45 €/ lapsi 5 – 11 vuotta

Rekiretki porojen vetämässä
reessä (to 19.00)

Maaginen rekiretki pimeässä 
talvisessa ihmemaassa. Rekiretki on 
1,5 km pitkä ja kulkee porojen 
vetämässä reessä pimeässä 
metsässä, porontaljojen alla istuen. 
Talvisessa metsässä on oma 
tunnelma ja voit kuulla kuinka reki 
liikkuu lumisessa maastossa. Hyvällä 
ilmalla voit nähdä tähdet iltataivaalla 
tai kauniin kuutamonvalon. Hyvällä 
onnella on jopa mahdollisuus nähdä 
revontulet taivaalla tanssimassa. Illan 
aikana tarjoillaan pientä purtavaa 
nuotion ääressä. 
Kesto: noin 2 tuntia
Hinta: 
160 €/henkilö, 
140 €/lapsi 3 – 11 vuotta



Pilkkiohjelma (ke ja la 10:00)

Kävelemme metsän poikki järven 
jäälle ja perillä virittelemme pilkit 
pyyntiin ja narraamme järven 
runsaita kalaparvia iskemään 
koukkuun. Saaliiksi voi saada 
ahvenia, siikoja, haukia ja jopa 
harjuksia. Välillä nautimme makoisat 
kahvit ja pullat. Jos saaliin kanssa on 
onnea, näyttää oppaamme, kuinka 
kala valmistetaan avotulella 
eräolosuhteissa.

Kesto: noin 3 tuntia.
Hinta:
75 €/henkilö, 
45 €/lapsi 3 -11 vuotta

Lumikenkäretki Oulangan
kansallispuistoon (ti ja pe 10:00)

Opastettu lumikenkäretki Kuusamon 
kauneimpiin maisemiin. Oulangan 
kansallispuiston upeat koski- ja 
kanjonimaisemat ovat 
henkeäsalpaavan kauniit myös 
talvellakin. Nämä sinun täytyy 
ehdottomasti kokea. Retken aikana 
nautimme kahvit ja retkieväät. 
Vaellusreitin pituus n. 4 km. 
Ilmoitattehan mikäli teillä on 
erityisruokavalioita. 

Kesto: noin 5 tuntia. 
Hinta: 
95 €/henkilö, 
59€/lapsi 8 – 11 vuotta

Lumikenkäretki Riisitunturin
kansallispuistoon (to 09:00)

Tämä retki vie sinut lumikenkäilemään upeisiin 
Riisitunturin kansallispuiston tunturimaisemiin. 
Kuljetus lumikenkäilyn aloituspaikalle on noin 
30 minuuttia. Reitti kulkee lumenpeittämän 
metsän läpi ylemmäs tunturille, josta näköala 
on huikea ympäröivään alueeseen. Täältä näet 
myös Euroopan suurimman lähteen, 
Kitkajärven. Ohjelman aikana kuulet paljon 
luonnosta, elämäntavoista sekä tietysti 
nautimme myös nokipannukahvit. 
Lumikenkäilyn pituus on 3-6 km reittivalinnasta 
riippuen. Opas päättää reitin vallitsevien 
olosuhteiden ja ryhmän mukaisesti. Minimi-ikä 
12 vuotta vaaditaan tähän ohjelmaan.
Kesto: noin 5-6 tuntia.
Hinta: 110 €/henkilö

Lumikenkäretki Valtavaaralle 
(ma ja la 10:30)

Tämä retki vie sinut Rukan 
kauneimpiin maisemiin 
lumikenkäillen. Oppaamme 
opastuksella pääset 
näkemääntykkylumipuita ja 
Rukatunturin aivan uudesta 
perspektiivistä. Reissun aikana 
nautimme myös nuotiolla makkarat 
ja kuumat juomat.

Kesto: noin 3,5 tuntia. 
Hinta: 80€/henkilö, 
50€/lapsi 8-11 vuotta



Opastettu fatbike safari (ti ja pe 11:00)

Yhdessä oppaamme kanssa lähdemme 
haastamaan itseämme talvipyöräilyn merkeissä. 
Leveärenkaiset fatbiket ja Rukan upeat maisemat 
takaavat mahtavan sporttisen elämyksen lumella. 
Retken aikana pysähdymme tauolle ja paistamme 
makkarat nuotiolla sekä nautimme kuumat 
juomat. Pyöräilymatka noin 4-5km. Kesto noin 2-
3 tuntia. Kohtalainen fyysinen kunto vaaditaan 
ohjelmaan osallistumiseen. Pidätämme oikeuden 
reittimuutoksiin sään ja reittien kunnon niin 
vaatiessa. 

Kesto: noin 2-3 tuntia
Hinta: 69 €/henkilö

Murtomaahiihdon perusteet (ti ja pe 
15:00)

Tämä murtomaahiihto-ohjelma soveltuu 
hyvin aloittelijoille, koska tässä opit 
perusteet yhteen Suomen 
kansallisharrasteista eli murtomaahiihtoon. 
Ohjelman aluksi saat sopivat varusteet eli 
sukset, monot sekä sauvat ja yhdessä 
oppaamme kanssa opettelette hiihdon 
perustekniikoita. Teemme myös lyhyen 
hiihtolenkin virallisilla ja ylläpidetyillä 
hiihtoreiteillä.

Kesto:  noin 1,5-2 tuntia
Hinta: 60 €/henkilö

Koskikellunta (ma, ti, to, la  11:00)

Koskikellunta kevyesti virtaavassa joessa. 
Mukaansatempaava seikkailu hyytävän 
kylmässä vedessä pukeutuneena 
kelluntapukuun, joka pitää laskijan 
lämpimänä. Kelluntapuvun lisäksi 
varusteisiin kuuluvat pelastusliivit ja 
kypärä. Ohjeistuksen jälkeen laskemme 
kosken kahdesti ja nautimme lämmintä 
juomista ohjelman jälkeen. Osallistujan 
tulee olla pituudeltaan vähintään 160cm 
pitkä ja 16-vuotta vanha. 

Kesto: noin 2,5-3 tuntia
Hinta: 88 €/ henkilö



SaunaTour –(ke, pe, la 16:30)

Koe perinteinen suomalainen Iisakin rantasauna. 
Iisakin puusauna on yksi ensimmäisistä Authentic
Finnish Sauna Experience -laatusertifikaatilla 
palkituista saunoista. Sertifikaatti takaa, että 
saunassamme saat parhaan ja laadukkaan 
saunaelämyksen. Saunaelämyksemme sisältää 
paikallisen saunaoppaan, joka kertoo suomalaisesta 
saunakulttuurista. Avantouinti tuo mukavan lisän 
saunomiseen! Mehua, vettä, teetä ja pientä 
naposteltavaa on tarjolla saunomisen yhteydessä

Hinta: 
60€/henkilö, 
40€/lapsi 8-11 vuotta

Igluyö

Ohjelma alkaa kuljetuksella Rukalta Iisakki 
Villageen, jossa iglut sijaitsevat. Ennen 
yöpymistä nautimme kolmen ruokalajin 
illalliselle alueella sijaitsevassa ravintolassa. Illan 
kohokohta on yöpyminen iglussa makuupussin 
lämmössä (varaathan mukaan lämpimän 
kerraston, sukat ja päähineen). Eksoottisen yön 
jälkeen on tarjolla aamupala ja mahdollisuus 
aamusuihkuun. Huomioittehan, että igluja on 
rajallinen määrä. Iglukausi on n. 20.12-30.3. 
riippuen vallitsevasta säästä. 

Hinta: 
219 €/henkilö , 
149 €/lapsi 5 – 11 vuotta

Iglussa voi yöpyä korkeintaan 2 henkilöä



Porotilavierailu (ke ja pe 12:00) 

Siirrymme autokuljetuksella viihtyisälle porotilalle. Perillä tilalla 
ohjelmassa on 300 metrin poroajelu, porojen syöttämistä ja 
tarinointia poroista poroisännän/ emännän itsensä kertomana. 
Poron onnistuneesti takaisin palauttaneille myönnetään 
poroajodiplomi. Nautittuamme nisukahvit palaamme 
autokuljetuksella lähtöpaikkaan. 

Kesto: noin 2-3 tuntia kuljetuksineen
Hinta: 93 €/henkilö,
57 €/lapsi 3 - 11 vuotta

Poron maailma (ke ja pe 11:30, su alkaen 7.1.2023)

Siirrymme autokuljetuksella läheiselle porotilalle, jossa
kuusamolainen perhe on tilallisena jo viidennessä sukupolvessa. 
Sanotaan että poromieheltä ei tule koskaan kysyä porojen tarkkaa
lukumäärää, mutta poroaidassa huomaatte, että sarvipäitä on 
satoja. Poromiehellä löytyy tarinoita poroista ja pedoista ja villistä
luonnosta. Pääsette silittelemään, syöttämään ja kuvaamaan
poroja. Näköalakodalla nautimme nokipannukahvia ja perinteisiä
kuusamolaisia kampanisuja. Päivän kohokohta on rekiajelu. 1,5km 
kyyti suuntaa pororaidossa metsän siimekseen. Pääsemme myös
tutustumaan käsityöpajaan ja myymälään, josta voitte ostaa tilalla
valmistettuja matkamuistoja ja taidetta.

Kesto: noin 2-3 tuntia kuljetuksineen
Hinta: 135 €/henkilö, 
110 €/lapsi 5 - 11 vuotta

Porotokan aamuruokinta (ti ja to 09:00)

Ohjelma alkaa kuljetuksella Rukalta noin 15 minuutijn
päähän paikalliselle porotilalle. Pääset tutustumaan
perinteiseen porotilaan ja  osallistumaan satapäisen
porotokan aamuruokintaan. Voit ottaa valokuvia porojen
keskellä. Ohjelmaan sisältyy nuotiohetki kodalla, jossa
tarjoillaan makkaraa, kahvia/teetä ja makea leivonnainen.

Kesto: noin 1,5 tuntia kuljetuksineen
Hinta: 90€/henkilö,
60€/lapsi 5-11 vuotta



Husky 10km (ke ja pe 10:00)

Kuljetus autolla tarhalle. Huskytarhalla
tutustumme seurallisiin koiriin. Rekiajo-
opetuksen jälkeen suuntaamme koiravaljakoilla 
10km mittaiselle retkelle talviseen luontoon (2 
henkilöä / reki). Ohjelmaan sisältyy eväät. 

Kesto: noin 2-2,5 tuntia kuljetuksineen
Hinta: 188 €/henkilö, 
148 €/lapsi 3-11 vuotta

Husky 5 km (ke ja to 12:30)

Kuljetus autolla tarhalle. Huskytarhalla
tutustumme seurallisiin koiriin. Rekiajo-
opetuksen jälkeen suuntaamme 
koiravaljakoilla 5km mittaiselle retkelle 
talviseen luontoon (2 henkilöä / reki). 
Ohjelmaan sisältyy eväät.

Kesto: noin 1,5-2 tuntia
kuljetuksineen
Hinta: 
155€/henkilö, 
125 €/lapsi 3-11 vuotta

Pidempi Husky safari (ti ja la 10:00)
Kuljetus autolla tarhalle. Huskytarhalla
tutustumme seurallisiin koiriin. Rekiajo-
opetuksen jälkeen suuntaamme 
koiravaljakoilla 20km mittaiselle retkelle 
talviseen luontoon (2 henkilöä / reki). 
Ohjelman puolessavälissä pysähdymme 
nauttimaan eväät. 
Kesto: noin 4-5 tuntia kuljetuksineen
Hinta: 
249 €/henkilö, 
190 €/lapsi 8-11 vuotta



IMPORTANT INFORMATION

TÄRKEÄÄ TIETOA

Hinnat sisältävät alv:n ja kuljetukset. Muistathan, että moottorikelkalla ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena on kiellettyä, aivan kuten tieliikenteessäkin. Mahdollisissa 
kelkkavahingoissa omavastuuosuus on 1000 € / ajoneuvo. Jokainen kuski on itse vastuussa aiheuttamastaan vahingosta 1000€ asti. Vahingon sattuessa omavastuuosuus 
maksetaan kokonaisuudessaan aina heti ohjelman jälkeen Ruka Safarikselle. Ajamiseen vaaditaan vähintään T-ajokortti. Ruka Safaris ei salli moottorikelkkailua raskaana 
oleville ja husky ohjelmiin osallistumista ei suositella. Mikäli asiakkaalla on terveydellisiä ongelmia, tulee näistä informoida Ruka Safarista 
varauksentekohetkellä.  Moottorikelkkaohjelmissa alle 140 cm mittaiset lapset matkustavat oppaan vetämässä reessä aikuisen kanssa. Varaukset tulee tehdä viimeistään 
vuorokautta ennen ohjelman alkua. Peruutukset ja muutokset tulee tehdä viimeistään 8 vuorokautta ennen ohjelman alkamista. Peruutukset/muutokset jotka tapahtuvat 7 
vuorokautta tai vähemmän ennen ohjelman alkamista korvaamme vain lääkärintodistusta vastaan. Ruka Safariksen talviaktiviteetit suunnitellaan ja toteutetaan valitsevien 
sääolosuhteiden mukaisesti. Ohjelmien kesto saattaa vaihdella vallitsevasta säästä ja ryhmäkoosta riippuen. Ruka Safaris pidättää oikeuden ohjelman ja aikataulun muutoksiin 
meistä riippumattomista syistä ja asiakkaan turvallisuuden vuoksi. 

VAATETUS

Asiakkaat saavat talvivarusteet ennen ensimmäistä safaria.

HAKUAJAT 

Jokaisen aktiviteetit hakuajat ilmoitetaan asiakkaalle 2 viikkoa ennen ohjelman alkua. Hakupaikat ovat Rukan Salonki, Rukan keskustan bussipysäkki, Mastonaition

bussipysäkki ja Ruka Valleyn bussipysäkki. Muut hakupaikat täytyy sopia aina erikseen tapauskohtaisesti (esimerkiksi Ruka Villas, Talvihovi ja Ruka Peak).

VARAUKSET

To Ruka Safaris sales office latest 48 hours before the safari by email sales@rukasafaris.fi or phone +358 8 852 1610. We can not guarantee that there is places left in 

the last minute bookings, so we recommend to book the program well ahead in advance. 

mailto:sales@rukasafaris.fi

