Hiihtolomien ohjelmapalvelut viikolla 10
www.koli.fi
joka päivä Maisemakierros lumikengillä ma–pe klo 10. Lumikengillä Euroopan ikivanhimmalle paikalle, Ukko-Kolin
ma-pe
laelle, josta avautuu yksi Suomen tunnetuimmista kansallismaisemista. Varustaudumme retkelle lumikengin ja lyhyen
4.3.-8.3. tekniikkaopastuksen jälkeen lähdemme oppaan johdolla Kolin kansallispuiston upeisiin maisemiin. Lähtöpaikka: Kolin

luontokeskus Ukon edestä. Hinta: aikuiset 20 € ja lapset (6–20-vuotiaat) 1 € per ikävuosi. Ilmoittaudu retkelle mukaan
edellisenä päivänä klo 15 mennessä: kolisales@koliactiv.fi, p. 040 085 7557, Koli Activ Oy, Ylä-Kolintie 39, Koli, www.
koliactiv.fi.

joka päivä Karu reissu Helvetin Portille klo 10–14. Karu reissu Helvetin Portille vie sinut yhteen Joensuun alueen
ma-pe
hienoimmista luontokohteista. Retkemme alkaa aamulla klo 10 Botanialta, josta meillä on yhteiskuljetus kohteeseen.
4.3.-10.3. Ajomatkaa tulee sääoloista riippuen noin 45 min. Retken pituus on noin 2,5 km ja maasto on paikoin haastava, mutta
palkitseva. Retken aikana pidämme useita taukoja ja ihastelemme henkeäsalpaavan kaunista luontoa sekä maisemia.
Retken aikana nautimme myös kuumia juomia (tee/kahvi) sekä pientä purtavaa.
Retki sisältää: Kuljetukset Joensuusta Botanialta (Joensuun kasvitieteellinen puutarha) sekä Kontiolahden ABC
huoltoasemalta. jonne siirrymme Botanialta, oppaan, lumikengät sekä sauvat, kuumaa juomaa (tee/kahvi) ja
pientä purtavaa. Ryhmäkoko: 2–8 henkeä. Reitin pituus: 2,5 km. Vaativuus: Helppo–keskivaikea. Hinta: 50 €/henk.
(luottokorttimaksu mahdollinen ennen tapahtumaa).
Ilmoittautumiset 24h ennen tapahtumaa: mikko@karusurvival.com. Karu Survival Oy, mikko@karusurvival.com,
www.karusurvival.com.
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Liukulumikenkäretki klo 15. Liukulumikengät yhdistävät lumikenkäilyn ja umpihankihiihdon parhaat puolet. Nousu-

karvojen ansiosta meno ylämäkeen on vakaata ja alaspäin mäkiä pääsee mukavasti liukuen alas, jolloin tarpomisen määrä
vähenee. Suksien side säädetään omaan jalkineeseen, paras jalkine on pitkävartinen talvisaapas tai vaelluskenkä. Hinta:
35 €/hlö. Lähtöpaikka: Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 15 mennessä:
kolisales@koliactiv.fi, p. 040 085 7557, www.koliactiv.fi ja www.kolinsafaritalo.fi

Moottorikelkkasafari 1 tunti klo 12.30. Oppaan johdolla moottorikelkkaillaan Kolin upeissa maisemissa. Ajoratoina
ovat metsäiset moottorikelkkareitit tai Pielisen jääkenttä. Kelkkailu aloitetaan Kolin Safaritalolta (Loma-Koli), jossa
varustaudutaan ja pidetään lyhyt ajo-opetus. Hinta: 110 €/hlö, kyydissä istuja 30 €. Ilmoittaudu edellisenä päivänä klo 15
mennessä: kolisales@koliactiv.fi, p. 040 085 7557, Koli Activ / Kolin Safaritalo Häkinniementie 14, Koli, www.koliactiv.fi
ja www.kolinsafaritalo.fi.
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Lumikenkäretki Rintasenvaaralle klo 15. Lumikenkäretki alkaa safaritalolta oppaan kertoessa vinkit
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Moottorikelkkasafari 2 tuntia klo 12.30. Oppaan johdolla moottorikelkkaillaan Kolin upeissa maisemissa.

ke 6.3.

Koiravaljakkoajelu ke klo 11-13 non-stopina Merilänrannassa Loma-Kolilla. Reitin pituus noin 1 km. Hinta:

ke 6.3.

Feel Koli Lumikenkäretki ke klo 11.30–13.30. Retki lumikengillä Kolin maisemapaikoille, jääputouksille ja

to 7.3.

Rekiajelua ja talutusratsastusta ilman ajanvarausta klo 10–11.

la 9.3.

Feel Koli Lumikenkäretki klo 11.30–13.30. Retki lumikengillä Kolin maisemapaikoille, jääputouksille ja talviseen

lumikenkäilyyn. Retkellä kurvaillaan pitkin Rintasenvaaran metsiä kohti vaaran huippua. Hinta: aikuiset 20 € ja
lapset (6–20-vuotiaat) 1 € per ikävuosi. Lähtöpaikka: Kolin Safaritalo, Häkinniementie 14. Ilmoittaudu retkelle
mukaan edellisenä päivänä klo 15 mennessä, kolisales@koliactiv.fi, p. 040 085 7557. Koli Activ Oy / Kolin Safaritalo,
Häkinniementie 14, Koli, www.kolinsafaritalo.fi.
Ajoratoina ovat metsäiset moottorikelkkareitit tai Pielisen jääkenttä. Kelkkailu aloitetaan Kolin Safaritalolta (Loma-Koli),
jossa varustaudutaan ja pidetään lyhyt ajo-opetus. Hinta: 125 €/hlö, kyydissä istuja 40 €. Ilmoittaudu edellisenä päivänä
klo 15 mennessä: kolisales@koliactiv.fi, p. 040 085 7557. Koli Activ / Kolin Safaritalo Häkinniementie 14, Koli, www.
koliactiv.fi ja www.kolinsafaritalo.fi.
25 €/aik., 10 €/lapsi, sis. tutustumisen valjakkokoiriin ja lyhyen koiravaljakkoajelun oppaan kyydissä istuen.
Tiedustelut ja varaukset: KoliHusky, p. 040 876 6587, kolihusky@racinghusky.com, www.kolihusky.com.

talviseen metsään. Talvielämysretkellä opas kertoo Kolista, aikaa on myös rauhalliseen luonnon tarkkailuun. Matkalla
nautimme kuumaa juomaa. Retkelle voi myös tulla omilla lumikengillä. Lähtö ja paluu: Koli Shop Retkitupa (Kolin
luontokeskus Ukossa) Opastuskieli: suomi ja englanti. Kesto: noin 2 h. Hinta: retki 20 € + lumikenkien vuokra 10 €/
hlö, lapset (10–12-v.) 10 € + 5 €. Alaikäraja 10 vuotta. Ilmoittautuminen: retkeä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä.
Lisätietoja: Koli Shop Retkitupa Ylä-Kolintie 39, Koli, p. 0400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.
Matkailutila Paimentupa, Kotaniementie 1, Koli, p. 0400 802 709, info@paimentupa.fi, www.paimentupa.fi.
metsään. Talvielämysretkellä opas kertoo Kolista, aikaa on myös rauhalliseen luonnon tarkkailuun. Matkalla nautimme
kuumaa juomaa. Retkelle voi myös tulla omilla lumikengillä. Lähtö ja paluu: Koli Shop Retkitupa (Kolin luontokeskus
Ukossa). Opastuskieli: suomi ja englanti. Kesto: noin 2 h Hinta: retki 20 € + lumikenkien vuokra 10 €/hlö, lapset (10–12-v.)
10 € + 5 €. Alaikäraja 10-vuotta. Ilmoittautuminen: retkeä edeltävänä päivänä klo 17 mennessä. Lisätietoja: Koli Shop
Retkitupa Ylä-Kolintie 39, Koli, p. 0400 231 332, info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.

Hiihtolomien ajan muut palvelut: www.koli.fi/hiihtolomat
Muut ohjelmapalvelut: www.koli.fi/talviaktiviteetit

Ennakkovarauksesta

www.koli.fi

Lämmin sauna ja virkistävä avanto

Tilaussaunan/avantosaunan lämmitys alkaen 20 € / tunti / 2 henkilöä (lisähenkilöt 5 €/hlö). Avanto on valaistu. Pyyheliinavuokra
2 €. Lisätiedot: Koli Freetime Oy, Kopravaarantie 27, Ahmovaara, Juuka, p. 010 322 3040, koli@kolifreetime.fi, www.kolifreetime.fi.

Feel Koli Lumikenkäretki ennakkotilauksesta ryhmille, alkaen 1 henkilö.

Kesto n. 2,5 tuntia, retki lumikengillä talviseen metsään, maisemapaikoille, jääputouksille ja kuusten katveeseen. Talvielämysretkellä
opas kertoo Kolista, aikaa on myös rauhalliseen luonnon tarkkailuun. Matkalla nautimme kuumaa juomaa ja kevyen välipalan. Lähtö
ja paluu: Koli Shop Retkitupa Opastuskieli: suomi, englanti, saksa ja ranska. Hinta: retki 35 € + lumikenkienvuokra 10 €/hlö, lapset
(10–12-v.) 20 € + 5 €. Alaikä 10 vuotta. Varaukset ja lisätietoja: Koli Shop Retkitupa Ylä-Kolintie 39, Koli, p. 0400 231 332,
info@feelkoli.fi, www.feelkoli.fi.

Haapalahti, porotilavierailu. Tutustutaan tilan poroihin ja syötetään niille jäkälää.

Hinta: 13 €/hlö. Porot tulevat syömään kädestä ja voi ottaa vaikka selfien poron kanssa. Hinta sisältää kahvin tai teen.
Tiedustelut ja varaukset: aktiviteetit varattava etukäteen sähköpostilla tai WhatsAppilla. Santa’s Reindeers, Haapalahdentie 171,
Haapalahti, p. 050 592 4252, reception@santasreindeers.fi, www.santasreindeers.fi.

Maastovaelluksia ja kenttäratsastusta päivittäin islanninhevosilla.

Järjestämme Kolin kauniissa maisemissa maastovaelluksia rauhallisilla islanninhevosilla. Vaellukset sopivat hyvin myös ensikertalaisille.
Vaelluksien kestot 1–2 tuntia. Lisäksi tarjoamme kenttäratsastusta sekä perheen pienimmille talutusratsastusta. Maastoon ryhmän
vähimmäiskoko on 2 henkilöä ja maksimi 6 henkilöä. Ikärajasuositus maastoon on 12 vuotta (jos et harrasta ratsastusta säännöllisesti),
painoraja 100 kg. Pakkasraja –18.
Ota rohkeasti yhteyttä, vaikka olisitkin tulossa yksin (monesti ryhmistä löytyy vielä vapaita paikkoja) tai isommalla porukalla.
Aloitamme päivän ensimmäisen maastoretken klo 10–11, pituus 1–2 h. Iltapäivällä järjestämme ratsastusta kysynnän mukaan.
Hinta: alkaen 35 €/hlö. Varustus: kelinmukaiset ulkoiluvaatteet ja tukevapohjaiset kengät. Lainaan saat kypärän ja nahkachapsit
ratsastuksen ajaksi. Kaikkiin ratsastuksiin varaukset ennakkoon, viimeistään edellisenä iltana klo 18 mennessä. Lisätiedot ja
varaukset: Matkailutila Paimentupa, Kotaniementie 1, Koli, p. 0400 802 709, info@paimentupa.fi, www.paimentupa.fi.
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