Flerdagseventyr i kajakk
Flerdagseventyret i kajakk opplever du på Helgelandskysten og gir deg mulighet til å overnatte ute i øyriket,
med leir på vakre holmer og muligheter for mer krevende padledistanser i åpent hav. Livet er virkelig best ute!
Vi bruker kunnskapsrike og sikkerhetsorienterte kajakkinstruktører som er godkjent gjennom Norsk Padle
forbund. På alle turer er det 1 instruktør pr. 6 deltakere. På noen turer kan det være 7 deltakere pr/instruktør
om gruppens sammensetning og kunnskap tillater det. På grunn av landskapet og en natur som ikke tåler stor
belastning tar vi ikke med større grupper enn 12 deltakere.

Nivå

Avgang

Vi har 2 typer turer:

Fra Engavågen, Meløya og Bolga.

Nybegynner: Turer der du lærer å padle tur eller vil oppleve
kajakk. Dette er turer opp til 3 dager og passer for deg som
har gått på våttkort introkurs eller har tilsvarende erfaring,
og vil lære å gjøre de rette forberedelsene for turene.
Opplevelsesturer: Turer opp til 7 dager som passer deg
som har litt mer tur- og padle erfaring. Eskimorulle er ikke
noe krav for å padle skjærgården.

Pris
fra 5990 kr pp. Kajakk med utstyr inngår i prisen.
Ta kontakt for å få et tilbud.
Reservasjon er bindende. Turen er væravhengig, og kan
kanselleres pga for mye vind.

Overnatting

Varighet
Turen er på 3-7 dager. Turens lengde planlegges ut i fra
gruppas størrelse, fysiske nivå og ønske.

Vi anbefaler å overnatte i telt, men kan også arrangere
overnatting innendørs.

Andre turmuligheter

Ta med
Du er selv ansvarlig for å ha med og organisere telt, sove
pose og utstyr for å klare deg under hele turen. Ta kontakt
for å få et tilbud som inkluderer overnatting og mat. Alle
deltakere får en detaljert pakkeliste før turen. Telt og/eller
kokeapparat kan leies.

Vi arrangerer også brevandring på Svartisen, introkurs og
grunnkurs hav (våttkort).

Påmelding/kontakt:
+47 410 82 981 // post@rocksnrivers.no

Vi holder alt nødvendig padle utstyr.

Rocks & Rivers

Vallsjøen
8170 Engavågen

+47 410 82 981

post@rocksnrivers.no
www.rocksandrivers.no

