
BOMBA FIT välinevuokraus ja ohjelmapalvelut talvi 2021–2022

Villi Pohjola tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja ja vuokraustoimintaa Bomballa. Välinevuokrauksen ja ohjattujen
ohjelmien kautta on mahdollisuus päästä tutustumaan  Bomban alueeseen ja Pohjois-Karjalaan.
Tarjolla on muun muassa lumikenkien, pyörien ja moottorikelkkojen vuokrausta sekä huskyajeluita.

- Ohjelmat saatavilla säävarauksella
- Ohjelmat toteutetaan minimi 2 henkilölle, ellei toisin mainita
- Kaikki ohjelmapalvelumme alkavat pääsääntöisesti safaritalolta, ellei toisin mainita
- Villi Pohjolan Safaritalo sijaitsee osoitteessa Tuulentie 4, Break Sokos Hotel Bomban ja Bomban talon välissä

Moottorikelkkasafareillamme on jokaisella kuljettajalla oltava mukanaan ajokortti. Safareillamme on päihteiden
suhteen nollatoleranssi. Safarihinnat sisältävät tarvittaessa ajohaalarit, sukat, kengät, ajokinttaat, kypärämyssyn
sekä kypärän.

MOOTTORIKELKKAOHJELMAT

Lasten minikelkkarata
Kypärä päähän ja oma kelkka alle - hyvä syy lasten hymyyn! 120 kuutioisella minikelkalla perheen pienemmätkin
hurjapäät pääsevät huristelemaan turvallisesti. Suojavallit pitävät kelkan kurssissa vaikka ohjausliikkeet eivät aina
ihan kohdallekaan osuisi. Jokaiselle jää vielä muistoksi omalla nimellä varustettu moottorikelkan ajokortti!
Hinta: 20 € / lapsi
Kesto: 10 kierrosta
Saatavuus: 23.12. - 31.3. ti - la klo 14-16, non-stop

Bomba Vauhdin hurmaa, moottorikelkkasafari 2h
Valkoinen hanki ja vapauden tunne – tällä safarilla pääsee hyvin sisään moottorikelkkailun maailmaan. Kaikille
löytyy oikean kokoiset ajohaalarit, lämpimät sukat, kengät ja ajokintaat. Viimalta suojaa visiirikypärä jonka alle sopii
lämmin ja hygieeninen kypärämyssy. Oma opas huolehtii turvallisen reitin valinnasta ja ajo-opastuksesta.
Hinta: 115 € / aik (2 hlö / kelkka, lisämaksu omasta kelkasta +55 € / hlö), 83 € / lapsi (4-14 v)
Kesto: 2 tuntia (sis. pukeutumisen, ohjeistuksen, ajo-opastuksen ja reitillä ajon oppaan johdolla)
Saatavuus: 23.12. - 31.3. päivittäin klo 10:00 - 12:00 (säävaraus)
Viimeinen ilmoittautumisajankohta: edellinen päivä klo 12:00 mennessä

Bomba Iltasafari - moottorikelkkasafari 2h
Pohjois-Karjalan luonto näyttää jopa entistä kiehtovammalta kun sitä tarkastelee oman kelkan ajovaloissa tai
vaikkapa tähtitaivaan alla. Säiden vaihtelu sekä valojen ja varjojen leikki tekee joka retkestä erilaisen.
Ajovarusteiden pukemisen jälkeen käydään läpi lyhyesti ajo-ohjeet ja sitten matkaan! Onneksi on aikaa retken
aikana myös tulistella, paistella makkarat ja hörpätä kuumat mehut.
Hinta: 115 € / aik (2 hlö / kelkka, lisämaksu omasta kelkasta +55 € / hlö)
Kesto: 2 tuntia (sis. pukeutumisen, ohjeistuksen,  ajo-opastuksen, taukotulistelun sekä reitillä ajon oppaan johdolla)
Saatavuus: viikoilla 8,9 ja 10 ti-la klo 17-19 (säävaraus)
Viimeinen ilmoittautumisajankohta: edellinen päivä klo 12:00 mennessä



HUSKYT JA KALASTUSOHJELMAT

Huskylenkki 1 km Bomballa
Jos haluat ihan vain kokeilla, miltä koiravaljakkokyyti tuntuu, niin tämä tuote on sinulle. Lyhyt, kilometrin lenkki
taittuu ripeästi ja aikaa jää valjakkokoiriin tutustumiselle.
Hinta: Aikuinen 25 € / hlö, Lapsi 10 € / hlö
Kesto: 15-20 min
Lähtöpaikka: Bomban alueella, tarkentuu jäätilanteen mukaan
Saatavuus:
La 25.12.2021 non-stop klo 12:00 - 14:00
Pe 31.12.2021 non-stop klo 11:00 - 13:00
Pe 7.1.2022 non-stop klo 11:00 - 13:00
Hiihtolomaviikoilla tiistaisin: 22.2.2022, 1.3.2022, 8.3.2022  non stop klo 11-13

Huskysafari 1h Bomballa (5 km)
Tämä täytyy kyllä itse kokeilla ja kokea! Näillä koirilla kirjaimellisesti veri vetää - sen huomaa jo lähdön hulinasta ja
haukunnasta. Ja heti kun reki nytkähtää liikkeelle, jää jäljelle enään jalasten suhina lunta vasten. Lyhyellä
koiravaljakkoretkellä pääset kokeilemaan ohjastusta ja reen kyydissä istumista. Rapsutteluille ja kuville jää retken
jälkeen myös mukavasti aikaa.
Hinta: 85 € / aik, 65 € / lapsi (4-12 v)
Kesto: 1 tunti (sisältää n. 30 min / 5 km ajoa ja n. 30 min tietoa koirista ja koulutuksesta)
Saatavuus: Hiihtolomaviikoilla tiistaisin: 22.2.2022, 1.3.2022, 8.3.2022  klo 14:00 ja klo 15:00

Wild Woods Husky  - retket Juuassa

Wild Woods Husky on paikallinen perheyritys Juuassa ja heidän koiransa ovat rakkaita perheenjäseniä. Kaikki
heidän retkensä alkavat Sohvilasta, perheen kodin pihasta. Retki on kokonaisvaltainen kokemus, jossa kuulet
huskyjen ja niiden omistajien elämästä perinteisen, 1920-luvulla rakennetun Pohjois-Karjalaisen talon pihamaalla
sekä nuotion ääressä. Sen lisäksi tietenkin, että pääset myös ajamaan huskeilla ja paijaamaan näitä suloisia koiria.
Huskyfarmi sijaitsee Juuassa, noin 45 minuutin ajomatkan päässä Bombalta. Jos saavut Bomballe Kolilta tai
muutoin tietä numero 6 etelästä päin, huskyfarmi jää matkan varrelle. Retket eivät sisällä kuljetuksia
aloituspisteeseen mutta ovat mahdollisia tilauksesta. Kaikissa ohjelmissa on säävaraus, vaikka Juuka on hyvin
lumivarmaa aluetta.

Kaikki Wild Woods Husky - tuotteet tehdään minimillä 2 henkilöä ja maksimi on 8 henkilöä.
Kaikki lähdöt ovat yleisessä myynnissä ja yksityisretken saa 8 henkilön hinnalla.

Riemun Retki 1,5 h

Tällä lyhyellä retkellä saatte jo hieman kokemusta valjakko-ajosta. Matkalla maasto on vaihtelevaa; pääset
kokemaan työntäyteiset ylämäet sekä vauhdin hurman alamäessä. Retkeltä palaajia odottaa kodassa nuotio, jonka
ääressä nautitaan itsetehdyistä karjalanpiirakoista, munavoista, nuotiokahveista, teestä tai kaakaosta. Tämän
retken voi ajaa joko pareina tai pyytää koirien omistajaa ajajaksi.
Hinta: 75 € / aik, 55 € / lapsi (4-12 v)
Kesto: 1,5 tuntia (sisältää talvivarusteet tarvittaessa, 3 km:n ajon sekä mainitut tarjoilut kodassa)
Saatavuus: tilauksesta min. 2 hlö
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka



Seitan kierros 2,5 h

Seitan kierros ajetaan aina pareittain. Pidämme riittävästi taukoja, jolloin voitte ottaa kuvia sekä halutessanne
vaihtaa ajajaa. Matkan päätteeksi teillä on mahdollisuus osallistua koirien ajonjälkeisiin hoitotoimiin, rapsutella heitä
ja kiittää ajosta sekä ottaa valokuvia. Retkeltä palaajia odottaa kodassa nuotio, jonka ääressä nautitaan
itsetehdyistä karjalanpiirakoista, munavoista, nuotiokahveista, teestä ja kaakaosta.

Hinta: 165€ / aik, 125 € / lapsi (4-12 v)
Kesto: 2,5 tuntia (sisältää talvivarusteet tarvittaessa, 9 km:n ajon sekä mainitut tarjoilut kodassa)
Saatavuus: tilauksesta min. 2 hlö
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka

Kuohusuon kierros 3,5 h
Retki ajetaan pareittain. Pidämme riittävästi taukoja jolloin voitte ottaa kuvia sekä halutessanne vaihtaa ajajaa.
Yhtenä taukopaikkana pidetään tunnelmallista erämaakirkkoa. Retkieväät syödään joko matkan varrella
erämaalaavulla tai matkan päätteeksi kotipihan kodassa. Nuotion ääressä nautitaan itsetehdyistä
karjalanpiirakoista, munavoista, nuotiokahvista, teestä ja kaakaosta. Matkan päätteeksi teillä on mahdollisuus
osallistua koirien ajonjälkeisiin hoitotoimiin, rapsutella heitä, kiittää ajosta sekä ottaa valokuvia.
Hinta: 185 € / aik, 155 € / lapsi (4-12 v)
Kesto: 2,5 tuntia (sisältää talvivarusteet tarvittaessa, 13,5 km:n ajon sekä mainitut tarjoilut kodassa)
Saatavuus: tilauksesta min. 2 hlö
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka

Vierailu huskytilalla 1h
Tilavierailulla pääset tutustumaan huskyihin ja viettämään aikaa heidän kanssaan. Koirien persoonat tulevat hyvin
esiin tarhassa; meitä huskyja on moneen lähtöön! Tilavierailun päätteeksi nautitaan kodassa nuotion loimussa
itsetehdyistä karjalanpiirakoista, munavoista, nuotiokahveista, teestä ja kaakaosta.
Hinta: 38 € /aikuinen ja lapsi (alle 5 vuotiaat veloituksetta)
Kesto: 1 h (sisältää talvivarusteet tarvittaessa, vierailun sekä mainitut tarjoilut kodassa)
Saatavuus: tilauksesta min. 2 pax
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka

Talviverkkoja ja kalatarinoita 3h
Aika harva on ammattikalastajan kanssa talviverkkoja käynyt kokemassa. Nyt se on mahdollista! Lämpimien
talvivarusteiden pukemisen jälkeen suuntaamme autokyydillä Viekijärvelle, jossa verkot ovatkin jo valmiina jään
alla. Nyt ryhdytään töihin - koetaan talviverkot ylös ja irrotellaan kalat. Jos aikaa jää, voit kokeilla kalaonnea myös
pilkkimällä. Kuumaa kahvia ja teetä sekä tuoretta kahvileipää on tarjolla lämmittävän tulen äärellä, kodan suojassa.
Hinta: 80 € / aik, 80 € / lapsi (4-12 v), sisältää kaikki tarvittavat varusteet ja kuljetuksen edestakaisin.
Kesto: 3 tuntia (kuljetukset 30 min / suunta sis. kokonaiskestoon, ohjelman kesto järvellä 2 h)
Saatavuus: 1.2. - 31.3. klo 12-15, säävarauksella jäätilanteen mukaan
Max. 8 hlö kerrallaan. Isommille ryhmille pyydäthän erillisen tarjouksen.

VUOKRAUSPALVELUT

Retkikelkkailua ja evästelyä - vuokrakelkkapaketti 2h
Nauti vuokrakelkkailun vapaudesta, merkityn reitin huolettomuudesta ja valmiiksi pakatusta repusta! Tämä
tuote tarjoaa sinulle mahdollisuuden lähteä kelkkailemaan omatoimisesti Ellun Kodalle, valmiiksi merkittyä
reittiä pitkin. Retkieväiden hankkimisen voit jättää meidän huoleksemme, sinun tarvitsee vain saapua
paikalle. Kahden tunnin vuokrauksen aikana kelkkailet yhteensä 15 kilometriä ja reitille voit ajaa suoraan
safaritalomme pihasta. Menomatkalla pääset nauttimaan Pielisen maisemista ajaessasi jäätä pitkin Ellun
Kodalle. Valmiiksi pakatusta retkirepustamme löydät tulentekotarvikkeet, makkarat, sinappia, ketsuppia,
paperia ja tetramehut. Evästauon jälkeen paluureitti Bomballe kulkee maastoa pitkin. Matkan aikana ehdit
myös pysähtyä ottamaan kuvia Pohjois-Karjalan kauniista maisemista.

https://www.juuanseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/eramaakirkko


Moottorikelkkamme ovat nelitahtisia, hiljaisia ja helppokäyttöisiä. Yksi kelkka on kahdenistuttava.
Lapsiperheille tulee tarvittaessa lisämaksusta (+30€) mukaan kuomullinen reki (sisältää porontaljat ja viltit).
Trippimittari mittaa 15 kilometrin matkan, jonka paketti sisältää. Lisäkilometrit 5€/kilometri, maksetaan
kelkkaa palautettaessa.

Hinta:  98€/kelkka
Kesto: 2h
Saatavuus: safaritalon aukioloaikoina

Sähköavusteiset E-Fatbike pyörät
Sähköavusteisen fatbiken kestävät komponentit ja monipuolinen säädettävyys mahdollistavat luontoon pääsyn
sekä kesällä että talvella. Arvokasta pyörää ei kannata aina ihan heti ostaa itselleen - nyt sen voikin vuokrata silloin
kun tarve on. Kysy luovutuksen yhteydessä valmiiksi suunnitelluista reittivaihtoehdoista! Pyörän säätö ja
perehdytys kuuluvat mukaan palvelupakettiin.

Hinta: 3 tuntia 50 €, 8 tuntia 70 €, 24 tuntia 95 €

Optiotuotteet:
Pyöräilykypärä portaattomalla säädöllä 5 €
Pyörään kiinnitettävä kännykkäkotelo 5 € (ei isoja näyttökokoja)
Saatavuus: safaritalon aukioloaikoina
Huomioitavaa: E-Fatbike runkokoko soveltuu n. 150 - 195 cm pitkille henkilöille

Lumikengät
Valkoinen hiljaisuus… Snow People -lumikengät antavat mahdollisuuden kulkea hangilla juuri sinne mihin haluat,
siihen tahtiin kuin haluat. Nauti rauhasta ja anna luonnon puhutella. Kiinnitys soveltuu suoraan kaikkiin kenkiin.
Hinta: 1 päivä 15 €, 4 päivää 40 €, 7 päivää 90 €
Saatavuus: safaritalon aukioloaikoina
Huomioitavaa: Myös lasten kokoja

Moottorikelkka Lynx Adventure LX 600 ACE
Lynx Adventure LX 600 ACE on väsymätön matkakumppani pilkkireissulle sekä koko perheen matkoille talven
ihmemaahan. Tämä kelkka on täynnä suuria ominaisuuksia, jotka tekevät jokaisesta ajoretkestä elämyksen.
Taloudellinen Rotax 600 ACE -nelitahtimoottori on retkikelkkojen ympäristöystävällisin voimanlähde –
helppokäyttöinen ja pitkä toimintasäde. Ominaisuudet kuten sähköstartti, korkea tuulilasi ja yksiosainen
kahdenistuttava penkki tarjoavat täydellistä matkustusmukavuutta jokaiselle ajoretkelle. Helppo käyttää, ilo ajaa!
Hinta: 2 tuntia 100 €, 4 tuntia 150 €, 8 tuntia 225 €
Saatavuus: safaritalon aukioloaikoina

Moottorikelkka Lynx xTerrain 600 cc
Lynx Xterrain on seikkailukelkka, jonka tehtävä on tyrmätä arktisten olosuhteiden asettamat haasteet. Xterrain
yhdistää urheilulliset ajo-ominaisuudet, vahvan etenemiskyvyn ja kattavan varustelutason jäljittelemättömällä
tavalla. Vauhdikkaaseen ajoon säädetty jousitus ja urheilullinen ergonomia siivittävät Xterrain-seikkailukelkan
ripeään matkavauhtiin. Seikkailijan koti on matkalla. Siksi Xterrain-moottorikelkassa on panostettu kuljettajan
tiloihin ja kattavaan varusteluun
Hinta/kelkka: 2 tuntia 140 € /  4 tuntia 190 € / 8 tuntia 300 €
Saatavuus: safaritalon aukioloaikoina



VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT:

Kaikki palvelut vahvistetaan, kun asiakas on maksanut 100 % ennakkomaksun, ellei toisin sovita. Non-stop
huskyajojen maksut suoritetaan paikan päällä.

Kaikki vuokravälineet, Villi Pohjolan moottorikelkkaretket, non-stop huskyajelut:
– jos varaus perutaan viimeistään 4 päivää ennen, peruutusmaksu on 25 €
– jos varaus perutaan 3–1 päivää ennen, peruutusmaksu on 50 % perutuista palveluista
– jos varaus perutaan 24 tuntia ennen tai sen jälkeen, peruutusmaksu on 100 % perutuista palveluista

Wild Woods Husky - tuotteet  ja kalaretki:
- jos varaus perutaan viimeistään 8 päivää ennen, peruutusmaksu on 25 €
- jos varaus perutaan 7–0 päivää ennen, peruutusmaksu on 100 % perutuista palveluista

VARAUKSET JA KYSELYT:

Villi Pohjola Bomba
sähköposti: bomba@villipohjola.fi
Puhelin: Tel +358 40 357 3293
www.villipohjola.fi

mailto:bomba@villipohjola.fi
http://www.villipohjola.fi

