Midnattsol i kajakk
Kveldssola bader havet, brisen har løyet seg. Å padle kajakk er en fantastisk måte å oppleve naturen. Under
den forrevne skjærgården ved Svartisen, blant havørn og ville måker nyter vi et lys og en stillhet ulik noe annet.
Vi bruker erfarne kajakkinstruktører. Turen starter i en stille vik på Engavågen. Her g
 jennomfører vi noen til
venningsøvelser før vi legger ut på tur. Dersom en kajakk velter, vil det bare ta noen få minutt før du sitter oppi
den igjen, og du vil ha en god historie til middagsbordet.

Nivå

Hvordan komme seg dit?

Du trenger ikke ha padlet før, likevel er det en fordel om
du har en viss form for fleksibilitet og smidighet. 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

Varighet
Turen er på ca. 2.5 timer. Dette inkluderer tilpasning av
kajakk osv.

750 kr pp. inkl. instruktør og nødvendig utstyr.
Padlejakke og -bukse kan leies til 70 kr.
Reservasjon er bindende.

Overnatting

Ta med

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

• Ekstra ullsokker, og lang ullundertøy
for å ha på deg under padlingen.
• Varme klær
• Fullt kleskift
• Solbriller
• Lue

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

Avgang
Fra båthavna Vallvågen på Engavågen. Hver tirsdag og
torsdag kl.20 arrangerer vi kveldsturer. På disse dager går
turen uansett antall påmeldte. Reserver en plass min 24t i
forveien. Andre kvelder er også mulig å booke.
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