«Når lykken er»: I en havkajakk på Helgelandskysten er naturen så vakker at selv den mest snakkesalige blir målløs.
(Fra boka Norske Eventyr, av T. S. Kolderup).

5-dagers guidet havpadletur med Basecamp Herøy,
Helgelandskysten, 27.- 31. juli 2022.
Dag 1, onsdag:
13:30 Oppmøte Søvik fergekai hvor vi tar bilferge fra Søvik til Brasøy.
Lunsj og drikke underveis på turen utover.
15:00 Vi ankommer Brasøy. Bagasjetransport, og vi går til startstedet vårt i Husvær.
16-20 Turplanlegging og praktisk-metodisk sikkerhetsgjennomgang. Utlevering av utstyr og
vi padler til Sandvær der vi skal bo, ca. 10 km padling.
21:00 Middag og dessert i Sandvær.
Overnatting (2 netter) i dobbeltrom- og flersengsrom.
Dag 2, torsdag:
08:00 Frokost og smøring av lunsjpakker.
10-20Skjærgårdspadling mot utvær hvor vi besøker ærfuglen og dunværet Lånan, t/r ca. 25
km padling. Guiding hos fiskerbonden og i den unike kystkulturen i Lånan.
21:00 Vi spiser middag og dessert i Sandvær etter tilbakekomsten.
Dag 3, fredag:
08:00 Frokost og smøring av lunsjpakker. Utsjekking.
10-19 Dagens padling, Sandvær-Skålvær-Husvær, ca. 20 km.
Natur- og kulturhistorisk guiding i kystkulturen på Skålvær.
20:00 Middag og dessert.
Overnatting (2 netter) i dobbeltrom i Husvær.
Dag 4, lørdag:
08:00 Frokost og smøring av lunsjpakker.
10-19 Det Perfekte Padleparadis, Husvær-Brasøy, ca. 20 km.
20:00 Middag og dessert.
Dag 5, søndag:
08:00 Frokost og smøring av lunsjpakker. Utsjekking.
10-15 Vi padler i skjærgården og i labyrintene fra Husvær til Herøy, ca. 12 km.
16:20 Avreise Herøy-Søvik med ferge. Turen oppsummeres og avsluttes.
17:00 Ankomst Søvik. Innlevering av kajakker og utstyr.

NOK 12500 pr. person.
Inkluderer:
- Transport og reise med ferge Søvik-Herøy/Brasøy t/r.
- Person- og ekstra bagasjetransport til lands- og til vanns i Herøy-området.
- Leie av havkajakk, tørrdrakt og nødvendig padleutstyr.
- Guiding, turplanlegging og praktisk-metodisk sikkerhetsgjennomgang.
- Kulturhistorisk guiding av de vi besøker i Lånan og i Skålvær.
- Overnatting (4 netter) inkl. lintøy, håndkle og utvask.
- Bespisning, fra lunsj fra dag 1 til lunsj dag 5.
- Kaffe/te, melk, juice til måltider dag 1-5.
- Turmat og drikke utover nevnte måltider er ikke inkludert.
Forutsetninger for deltakelse under guidet tur:
- God fysisk form.
- Tidligere erfaring med padleturer, og kunne håndtere padling i bølger og vind.
- Være komfortabel med å være i vann.
Organisering og gjennomføring:
- Program gjennomføres med min. 4 og maks. 12 deltakere.
- Vi bruker singel- og toerkajakker og bytter på disse underveis etter turleders vurdering.
- Program, rutevalg og daglige turmål kan endres grunnet værmelding- og værforhold.
Påmelding til:
Tømmervika Opplevelsessenter
Tømmervikveien 32
8860 Tjøtta
Tlf. (+47) 951 31 445
E-mail post@helgelandguide.no
www.helgelandguide.no
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