VARAUSEHDOT 2021-2022
Moottorikelkkasafarit
Ajajan tulee olla vähintään 16-vuotias ja hänellä täytyy olla voimassa oleva ajokortti (Vähintään T-luokka). Ajokortti on oltava mukana safarille osallistuttaessa. Moottorikelkkasafarit sisältävät moottorikelkan, polttoaineen, ajovarustuksen, huollon, vakuutuksen (max. omavastuu
1.000 euroa) sekä oppaan palvelut.
Lapset 4-14 vuotta: -50% reessä matkustaessa. Lapset alle 14-vuotta matkustavat aina
reessä. Moottorikelkkasafareita ei suositella alle 4-vuotiaille lapsille.
Huskysafarit
Koiravaljakon ohjastajan tulee olla vähintään 18-vuotias, nuoremmat matkaavat reessä.
Lapset 3 – 12 vuotta – 25%. Alle 3 vuotiaat lapset eivät voi osallistua huskysafareille.
Alle 8-vuotiaat lapset voivat osallistua vain Huskyfarmilla-safarille.
Yli yön ja koko päivän huskyretkille osallistujan tulee olla vähintään 18-vuotias.
Ratsastusretket
Ratsastajan minimi-ikä on 12-v. ja maximipaino 100 kg. Ei lapsialennusta.
Lumikenkäsafarit
Osallistujan minimi-ikä on 7 v.
Poro-ohjelmat
Lapset 4-14 vuotta -50%. Lapset alle 4 vuotta veloituksetta.
Talvipyöräilysafarit
Osallistujan minimipituus on 150 cm. Ei lapsialennusta. Minimiryhmäkoko 2 hlö.
Huom:
Kuljetus Destination Lapland Oy:n Äkäslompolon safaribussipysäkeiltä sisältyy hintaan.
(Kuljetus Ylläsjärveltä 16 eur/hlö/menopaluu.)
Lapland Snow –viikko-ohjelma on voimassa 06.12.2021-17.04.2022 säävarauksella.
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Yleistä:
Varaukset ja muutokset varauksiin tulee tehdä viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00 mennessä. Ryhmän minimikoko on 4 hlöä jos ei muuta mainittu. Varatun aktiviteetin peruutus tulee tehdä viimeistään edellisenä päivänä klo 17:00 mennessä. Tällöin Destination Lapland perii asiakkaalta 10% peruutusmaksun. Peruutusajan jälkeen tapahtuvista peruutuksista
Destination Lapland perii tuotteen täyden hinnan.
Lapsialennus 4-14-vuotiaat -50%, lapset alle 4 vuotta veloituksetta, jos ei muuta mainittu.
Husky-, moottorikelkka- ja ratsastussafarit eivät sovellu raskaana oleville naisille eikä henkilöille, joilla on selkä-, lonkka, ranne- ja jalkavammoja.
Destination Lapland Oy pidättää oikeuden muuttaa ohjelmia ja hintoja. Ohjelmia voidaan
muuttaa sääolosuhteiden vuoksi tai asiakkaan turvallisuuden takaamiseksi. Hinnat sisältävät
ALV:n. Varauksissa sovelletaan Destination Lapland Oy:n yleisiä varausehtoja.
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