Utforsk Det Perfekte Padleparadis,
Herøy og Vegaøyan verdensarvområde på Helgelandskysten

4-dagers guidet havpadletur- opplev kystkulturen i utværene på
Helgelandskysten, 22.- 25. juli 2021
Torsdag 22. juli:
13:00 Oppmøte på Torget i Sandnessjøen.
Planleggingsmøte med varm lunsj.
Utlevering av drikkeflaske, baguette,
turmiks og kajakkutstyr.
15:15 Hurtigbåt til Sandvær.
17:00 Innsjekk i Sandvær, og klargjøring av
kajakken til en liten bli kjent- og
kveldspadletur i Sandvær-området.
18:00 Middag.
20-24 Sikkerhetsøving og padling i solnedgangen.
Overnatting i flersengsrom i Sandvær.
Fredag 23. juli:
08:00 Frokost og smøring av lunsjpakke.
10:00 Dagens 1. padleetappe er til Lånan, ca. 10 km.
12:00 Ankomst dun- og utværet Lånan. Omvisning,
lokalhistorie, lunsjpakke og kaffe/te.
14:00 Dagens 2. padleetappe videre til Hysvær, ca. 15 km.
19:00 Ankomst Hysvær, innlosjering på Gåkkå Mathus.
20:00 Middag, og noen gode historier fra Hysvær.
Overnatting i oppredde senger i dobbeltrom.
Lørdag 24. juli:
09:00 Frokost og smøring av lunsjpakke.
11:00 Labyrintpadling i Hysværet, og vi padler vestover i
retning av utværet Skjærvær, ca. 15 km dagsetappe i
alt. Lunsjpakke inntas underveis.
17:00 Tilbake i Hysvær hos Gåkkå Mathus.
18:00 Middag.
Overnatting i oppredde senger i dobbeltrom.

Søndag 25. juli:
07:00 Frokost og smøring av lunsjpakke.
09:00 Vi padler sørøstover Hysværøyan til Vega, 13 km.
12:00 Ankomst Vega. Innlevering av utstyr.
13:00 Middag & kaffe på Verdensarvsenteret.
Oppsummering av turen.
16:15 Hurtigbåt fra Vega - Sandnessjøen (18:45)
Deltaker(e) som velger hjemreise via Brønnøysund og
som for egen kostnad:
14:00 Turen avsluttes, taxi fra Gardsøya - Igerøy på Vega.
14:40 Avreise med ferge fra Igerøy på Vega - Horn (15.30) i Brønnøysund.
Taxi Horn - Brønnøysund sentrum/havn/flyplassen (ca. 16:00).
Forutsetninger for deltakelse under denne guidete padleturen:
- God fysisk form og tidligere padleerfaring med lengre- og krevende padleturer.
- Være komfortabel med å være i vann, og må kunne mestre havpadling i bølger og vind.
Organisering og gjennomføring:
- Turen gjennomføres med min. 6 og maks. 12
deltakere.
- Singel- og toerkajakker vil benyttes og byttes på
underveis på turen.
- Program og rutevalg kan endres ved dårlig
værmelding eller vær.
Hvordan komme seg til Sandnessjøen (SSJ)?
Fly til Sandnessjøen, eventuelt Mosjøen eller Brønnøysund (se direkteruter fra Oslo i 2021).
Fly til Bodø og opplev Helgelandskysten med NEX-hurtigbåt t/r SSJ. Hurtigruten t/r SSJ. Tog
til Mosjøen, og buss til SSJ.
NOK 15500 pr. person.
Inkluderer leie av havkajakk, tørrdrakt, sikkerhetsutstyr,
turplanlegging med praktisk sikkerhetsøving, guiding,
overnatting, bespisning og transport med hurtigbåt fra/til
Sandnessjøen første og siste dag.
Ikke inkludert: Turmat utover nevnte måltider og drikke.
Overnatting (anbefalt, før- og/eller etter turen), be om vår
anbefaling med REF: Tømmervika
Tømmervika Opplevelsessenter v/ Ove E. Tømmervik har levert kystkulturreiser for privateog bedrifter på Helgelandskysten siden 2006, og vi stiller med to lokale kystkulturguider på
denne padleturen.
Info og påmelding:
Tømmervika Opplevelsessenter
Tømmervikveien 32
8860 Tjøtta
Tlf. (+47)951 31 445/(+47)75 04 38 82
E-mail post@helgelandguide.no
www.helgelandguide.no
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/helgelandguide

