Dagstur i kajakk
Under den forrevne skjærgården ved Svartisen, blant havørn og ville måker setter vi årene rytmisk i vannet og
glir kajakken gjennom vannet med baugtuppen som veiviser. Vi bruker erfarne kajakkinstruktører. Turen starter
i en stille vik på Engavågen. Her gjennomfører vi noen tilvenningsøvelser før vi legger ut på tur. Erfarne padlere
vil glede seg over det fantastiske landskapet og den uendelige variasjonen mens nybegynnere setter pris på de
mange beskyttede småvikene hvor man kan lære å padle trygt.
Padleopplevelser kan være stor selv om turen er liten!

Nivå

Hvordan komme seg dit?

Du trenger ikke ha padlet før, likevel er det en fordel om du
har en viss form for smidighet og turkondisjon. Rutevalg
planlegges ut i fra gruppas størrelse og fysiske nivå. For
ordens skyld; den beryktede eskimorullen er ikke noe krav
for å padle skjærgården!

Vallvågen på Engavågen ligger ca. 3 timer sør for Bodø og
4.5 timer nord for Mo i Rana langs FV452.
GPS koordinater: 66°47’43.0”N 13°30’00.7”E

Pris

Dagsturen varer i ca 4,5 timer og kan tilpasses dine planer.

1200 kr p.p. inkl. instruktør og alt kajakk-utstyr.
Reservasjon er bindende, og skal gjøres minst 1 dag på
forhånd.

Ta med

Overnatting

Varighet

• Ekstra ull sokker, og lang ullundertøy
for å ha på deg under padlingen.
• Varme klær, min. 2 lag
• Kleskift
• Solbriller
• Lue
• Hansker/votter
• Lunsj (noe å spise og drikke)

Vi anbefaler å bruke minst en natt i nærheten av Engavågen og formidler gjerne overnatting. Enten det er i hotell,
på campingplass, eller på en øy ut i været.

Andre turmuligheter
Vi arrangerer også brevandring på Svartisen, Introkurs og
G runnkurs Hav (våttkort) i kajakkpadling.

Avgang

Påmelding/kontakt:

Fra båthavna Vallvågen på Engavågen, kl. 11 om ikke annet
er avtalt.

+47 410 82 981 // post@rocksnrivers.no
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