
BOMBA ryhmäohjelmat ja tilaustuotteet 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, opastettuja moottorikelkkasafareita
karjalanpiirakkapajoja sekä huskyajeluita.

- Ohjelmat saatavilla tilauksesta säävarauksella
- Ohjelmat toteutetaan minimi 6 henkilölle, ellei toisin mainita
- Kaikki ohjelmapalvelumme alkavat pääsääntöisesti safaritalolta, ellei toisin mainita
- Vaikka ohjelmissa mainitaan maksimiasiakasmäärä voidaan ohjelmia järjestää myös isommille ryhmille erillisen
tarjouksen mukaan

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.

Olethan myyntipalveluumme yhteydessä saatavuuden varmistamiseksi. Saatavuuteen vaikuttaa sekä välineiden
kapasiteetti että sääolosuhteet.

MOOTTORIKELKKAOHJELMAT

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)
Kesto: 2 tuntia (sis. pukeutumisen, ohjeistuksen, ajo-opastuksen ja reitillä ajon oppaan johdolla)
Saatavuus: tilauksesta lumi- ja jäätilanteen mukaan

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: tilauksesta lumi- ja jäätilanteen mukaan



LUONTORETKET

Opastettu retki sähköavusteisilla fatbikeilla, 2 h

Sähköavusteisen fatbiken kestävät komponentit ja monipuolinen säädettävyys mahdollistavat luontoon pääsyn
sekä kesällä että talvella. Ennen retkelle lähtöä pyörät säädetään kaikille sopiviksi ja käydään läpi hallintalaitteet ja
ajotekniikka. Kahden tunnin opastetulla retkellä ajetaan oppaan johdolla Bomban ja Nurmeksen vaihtelevissa
maastoissa ja pieni tauko pidetään retken aikana tulilla makkarat paistaen ja nokipannukahveista nauttien.
Hinta: 70 €/henkilö (vain aikuisille)
Hinta sisältää E-fatbiken, kypärän, opastuksen ja mainitun tarjoilun
Kesto: 2 tuntia
Saatavuus: tilauksesta
Lisätiedot: asiakkaalla tulee olla säänmukainen vaatetus
Allergiat: ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliosta

Kirjolohipilkki ja takuusaalis 2h

Vannoutunut pilkkijä on valmis narraamaan kalaa jopa tunteja - joskus käy myös tuuri ja saalistakin tulee. Villi
Pohjolan pilkkireissulla uskallammekin luvata, että tällä kertaa tärppää ja jään alta saat vetää ylös 1-2 kilon
kirjolohen! Kala laitetaan pussiin ja kylmälaatikkoon säilöön, Bomballe palattuamme se käsitellään ja laitetaan
vakuumiin ja pakkaseen. Jos haluat, saat kalan mukaan lähtiessäsi.
Hinta: 70 € / aik,  70 € / lapsi (4-12 v) (sis. kaikki tarvittavat varusteet sekä saadun kirjolohen, 1 kpl/asiakas)
Kesto: 2 tuntia
Saatavuus: tilauksesta säävarauksella jäiden tultua
Huomioitavaa: Ohjelma pitää sisällään yhden kirjolohen / hlö. Lisämaksu ylimääräisistä kaloista 30 € / kpl
Lähtöpaikka: Lokinvaarantie 1, Nurmes (matka-aika 10 min/suunta Bombalta)
HUOM! Kuljetus ei sisälly hintaan. Kuljetus on saatavilla lisämaksusta.
Max. 20 henkilöä kerrallaan

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: tilauksesta säävarauksella jäiden tultua
Max. 8 hlö kerrallaan. Isommille ryhmille pyydäthän erillisen tarjouksen.

HUSKYT

Huskysafari 1h Bomban alueella

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: tilauksesta Bomban alueella; tarkka lähtöpaikka varmistetaan tapauskohtaisesti



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
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
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
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka

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


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
Lähtöpaikka: Viitaniementie 872 83900 Juuka

KULTTUURI

Karjalanpiirakkapaja 2,5h

Karjalanpiirakan teko on taitoa ja taidetta. Valmis karjalanpiirakka tuo kunniaan tekijälleen niin maullisesti kuin
näöltään. Tule oppimaan oma tyylisi pulikan pyöritykseen ja reunan rypytykseen. Tuleeko piirakasta näköisensä,
maistuuko omassa suussa? Palkintona aherruksesta osallistujat saavat piirakkapussin kotiin viemisiksi.
Pajassa oppii perinteisen karjalaisen tavan leipoa käsin karjalanpiirakoita ja samalla myös karjalaisia
ruokaperinteitä. Leivonnassa käytetään lähimyllyn jauhoja ja ryhmä voi valita riisi- tai ohrapuuron piirakan
täytteeksi. Leivontaopastustuksen jälkeen syödään keittolounasta ja nautitaan itse tekemiä piirakoita.
"Karjalanpiirakka on rekisteröity Euroopan unionin aidoksi perinteiseksi tuotteeksi helmikuussa 2003. Sotien jälkeen
karjalaisevakot levittivät piirakkaperinteensä koko maahan ja samalla syntyi nimi karjalanpiirakka. Karjalaisia
murresanoja karjalanpiirakalle ovat muun muassa piirakka, piiras, piiroa, kalitta ja sipanniekku."

Piirakkapaja järjestetään läheisessä majatalossa, jonne on matkaa Bombalta 20 - 30 min. Kuljetus ei kuulu hintaan
mutta se on saatavilla lisämaksusta.
Hinta: 55 €/aikuinen ja 25 €/lapsi (4 - 12 vuotta)
Hinta sisältää: Piirakkapajan sekä keittolounaan, jolla nautitaan omatekoisia karjalanpiirakoita. Voit myös leipoa
piirakoita kotiin viemiseksi.
Kesto: 2 - 2,5 tuntia
Saatavuus: Tilauksesta
Osallistujien minimi- ja maksimimäärä: 8 hlöä/min ja 20 hlöä/max. Tätä suuremmat ryhmät ovat toteutettavissa
erillisen tarjouksen mukaan.

Bomban Talon ja Karjalaiskylän opastettu kierros 1h

Tulgua terveh! Tulgua käymäh! Bomban talo on Nurmeksen suosituin nähtävyys. Opastetulla kierroksella kuullaan
Bomban talon ja karjalaiskylän mielenkiintoinen historia. Mistä kaikki sai alkunsa, miksi talo rakennettiin. Miksi se
rakennettiin juuri Nurmekseen. Tervetuloa opastetulle kierrokselle Bomban karjalaiskylään. Kierroksella käydään
myös Bomban tsasounalla sääolosuhteiden mukaan (talvella lumen syvyyden vuoksi tsasounalla käynti ei ole aina
mahdollinen).
Hinta: 150 €/ryhmä
Hinta sisältää: opastuksen kuvauksen mukaan
Kesto: 1h
Saatavuus: tilauksesta
Osallistujien maksimimäärä: 60 hlöä



Karjalainen ilta Puukarin Pysäkillä 2h

Unohtumattoman muistijäljen luominen alkaa, kun vieras saapuu permakulttuurin periaattein hoidettuun pihaan.
Valtimolaisista ikihongista rakennettu, ulkoapäin tervattu Majatalo ottaa vieraansa vastaan, emännän kanteleen
soitto helkkyy, ruoka tuoksuu, pirtissä on lämmin. Karjalainen talonpoikaisuus ja vieraanvaraisuus ovat käsin
kosketeltavia.

Koe karjalaisen ruokaperinteen herkut, villiyrteillä ja oman tilan tuotteilla valmistettuina. Keittiön sydän on
perinteinen puulla lämmitettävä uuni, jonka hehkussa hautuvat Majatalon herkut. Illallinen tarjoillaan Majatalon
tunnelmallisessa pirtissä pitkissä pöydissä nauttien samalla hyvän ruoan lisäksi laadukkaista luomuviineistä ja
musiikista. Ilta sisältää karjalaisia lauluja kanteleella säestettynä. Majatalo Puukarin Pysäkki on tunnettu puhtaasta
lähi- ja luomuruoastaan, karjalaisesta ruokaperinteestä sekä hyvästä palvelusta.

Majatalossa on tehty ruokaa samalla filosofialla jo 30 vuoden ajan. Majatalo Puukarin Pysäkki on noussut
luomuruokaportaikolla jo viidennelle portaalle. Luomun käyttöaste on yli 90 %.

“Me arvostamme hyvää perinteistä luomuruokaa ja sen parissa yhdessä vietettyä aikaa. Teemme ruokaa
raaka-aineita ja vuoden sesonkeja kunnioittaen ja karjalaista perimätietoa ylläpitäen. Uskomme, että
lämminhenkiset kohtaamiset ja hyvä ruoka yhdistävät ihmisiä ja hoivaavat mieltä. Käytämme ruoan valmistamiseen
lempeyttä ja aikaa sekä hitusen emännän taikaa.”

Anni, majatalon emäntä ja chef, suhtautuu ruokaan intohimolla. Hän tietää tarkkaan mitä haluaa ja mitä makuja
pöytään tulee. Intohimo ja rakkaus omaan kotiseutuun näkyy hyvin ruoassa. Kunnioitus kaikkea elämää kohtaan
näkyy esimerkiksi ruokahävikin minimoimisessa, lihan ja kalan käsittelyssä, vihannesten ja juuresten kuorimisessa
ja ylipäänsä luonnon kierron ymmärtämisessä.

Hinta: 56€/hlö
Hinta sisältää: Runsaan pitopöydän tarinoineen, alkoholittoman tervetulomaljan sekä kantele-esityksen
Kesto: 1,5 h - 2 h
Saatavuus: Tilauksesta min. 10 hengelle
Osallistujien maksimimäärä: 24 hlöä
Huomioitavaa: Puukarin Pysäkki sijaitsee Valtimolla 30 min Bombalta. Hintaan ei kuulu kuljetusta, mutta se
on saatavilla lisämaksusta.

KISAILUT JA ERÄTAIDOT

Ihan pihalla - kisailut  1-1,5h

Leikkimielisissä kisailuissa tavoitteena on hauskanpito ja tietysti voitto! Jaetaan ryhmä pienempiin tiimeihin ja
aloitetaan kilpailu, jossa lajeina on mm. puhallustikka, herneen töpeskely, älypeli, muistipeli, jättiritsa. Kisattavat lajit
valikoituvat sään ja ryhmän mukaan.
Hinta: 250 €/ryhmä
Hinta sisältää: Opastuksen ja kaikki tarvittavat välineet ohjelmaa varten
Kesto: 1 - 1,5 h
Saatavuus: tilauksesta
Osallistujien maksimimäärä: 25 hlöä
Huomioitavaa: Osallistujalla on oltava sään mukainen vaatetus



Bushcraft – Erätaidot, 3 h

Itä-Suomen erämaat ja luonnonvedet tarjoavat yhden maailman kauneimmista ja puhtaimmista alueista erätaitojen
opiskeluun. Tässä ohjelmassa opit erä- ja selviytymistaitoja suomalaisilta alan huippuosaajilta, joiden juuret ovat
vahvasti itäsuomalaisessa maaperässä. Läpikäytävät taidot opetetaan ammattitaitoisesti, selkeästi ja turvallisesti.
Kouluttajat opastavat ja neuvovat kurssilaisia aina myös yksilöllisesti.

Tässä ohjelmassa tutustutaan perinteisiin erätaitoihin ja luonnossa liikkumiseen. Käymme läpi keskeisimpiä taitoja
sekä hyviä tapoja. Ohjelman aikana perustamme nopean, perinteisen leirin maastoon, jossa käymme läpi tulenteon
perusteet sekä valmistamme pienen välipalan.

Ohjelman aikana käydään läpi seuraavia asioita:
• Leirin perustaminen laavukankaan avulla sekä tarvittavat solmut
• Tulenteon perusteet
• Veden käsittelyn perusteet
• Luonnosta löytyvien materiaalien hyödyntäminen
• Välipalan valmistus avotulella
• Omien jälkien poistaminen maastosta

Hinta: 78 €/hlö + mahdollinen lisämaksu kuljetuksesta
Hinta sisältää opastuksen ja kaikki tarvittavat välineet ohjelmaa varten
Kesto: 3 tuntia + mahdollinen kuljetus
Saatavuus: tilauksesta ympäri vuoden
Tapaamispaikka: määritellään tilauksen yhteydessä ja saattaa vaatia lyhyen kuljetuksen (10–15 min)
Osallistujien minimimäärä 6 henkeä ja maksimimäärä 25 henkeä
Huomioitavaa: asiakkaalla on oltava säänmukainen vaatetus ja hyvät maastoon soveltuvat kengät

Bushcraft – Selviytymisen perusteet 3h

Selviytyminen mielletään usein suureksi katastrofiksi, josta alkaa eloonjäämistaistelu. Todellisuudessa
selviytyminen on tärkeä osa normaalia luonnossaliikkujan turvallisuutta. Tilanne voi tulla eteen yllättäen ja nopeasti
tai se voi hiipiä eteemme hitaasti ja varoittamatta useiden pienten perättäisten valintojen seurauksena.
Ohjelmassa perehdytään selviytymisen perusteisiin ja tutustutaan erilaisiin toimintamalleihin kriisitilanteissa.
Harjoittelemme selviytymisen kannalta oleellisia taitoja sekä perehdymme retkeilijän ja luonnossa liikkujan
varustukseen. Ohjelma antaa hyvät perusteet arvioida omaa osaamista sekä kehittää taitoja omatoimisesti.

Ohjelman aikana käydään läpi seuraavia asioita:
• Tuli: tulenteon perusteet eri menetelmin
• Suoja: erilaiset nopeat hätäsuojat sekä niiden vaikutus lämmönsäätelyyn
• Vesi: nesteytys sekä veden käsittely
• Merkinanto eri menetelmin: oman sijainnin merkitseminen sekä ilmoittaminen eri menetelmin
• Selviytymisen perusteet: kuinka varaudun eri tilanteisiin
• Varusteet ja riskien arviointi: mitä tulisi olla mukana
• Tutustuminen selviytymisen psykologiaan: kuinka mieli toimii

Hinta: 78 €/henkilö + mahdollinen lisämaksu kuljetuksesta
Hinta sisältää opastuksen ja kaikki tarvittavat välineet ohjelmaa varten
Kesto: 3 tuntia + mahdollinen kuljetus
Saatavuus: tilauksesta ympäri vuoden
Tapaamispaikka: määritellään tilauksen yhteydessä ja saattaa vaatia lyhyen kuljetuksen (10–15 min)
Osallistujien minimimäärä 6 henkeä ja maksimimäärä 25 henkeä
Huomioitavaa: asiakkaalla on oltava säänmukainen vaatetus ja hyvät maastoon soveltuvat kengät



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.

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: tilauksesta

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: tilauksesta
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: tilauksesta
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: tilauksesta



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: tilauksesta

VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT TILAUSTUOTTEILLE KOTIMAISELLE ASIAKKAALLE:

Kaikki palvelut vahvistetaan, kun asiakas on maksanut 100 % ennakkomaksun, ellei toisin sovita. Palvelut voidaan
laskuttaa yritysasiakkaalta jälkikäteen erillisen laskutussopimuksen mukaisesti, mikäli laskutushakemus on
hyväksytty.

Välinevuokrat:

Alle 10 hengen tilaukset (pois lukien moottorikelkkavuokrat):
– 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

10 hengen tai yli 10 hengen tilaukset ja moottorikelkkavuokrat:
– jos varaus perutaan viimeistään 8 päivää ennen, peruutusmaksu on 25 €
– jos varaus perutaan 7 - 0 päivää ennen, peruutusmaksu on 100 % perutuista palveluista
– minimimaksuperusteena toimii minimissään 7 vrk aikaisemmin ilmoitettu määrä

Opastetut retket ja ohjelmat:

Kaikkia opastettuja retkiä ja ohjelmia koskevat ehdot:
– jos varaus perutaan viimeistään 30 päivää ennen, peruutusmaksu on 50 €
– jos varaus perutaan 29–14 päivää ennen, peruutusmaksu on 50 % perutuista palveluista
– jos varaus perutaan 13–0 päivää ennen, peruutusmaksu on 100 % perutuista palveluista
– Yli 10 hengen ryhmät: Jos ryhmää ei ole peruttu varaus- ja peruutusehtojen sallimissa rajoissa, ryhmäkokoa voi
muuttaa maksimissaan 10 % vahvistetusta henkilömäärästä, jos se tehdään kirjallisesti minimissään 14 päivää
ennen matkaa ja se vahvistetaan myös Villi Pohjolan puolesta.

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

