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ARCTIC SAFARI – PRAKTISK INFORMASJON EKSPEDISJONSTURER 

 

HVA SOM MÅ MEDBRINGES PÅ EKSPEDISJONSTUR MED ARCTIC SAFARI 

 

EKSPEDISJONSTURER INNTIL 3 DAGER MED M/V «BIGFISHER II» 

KLÆR:  

Ha med egne varme, vindtette klær – gjelder både sommer og vinter. Ta med lue, skjerf og hansker / 

votter.  Vi anbefaler 2 sett undertøy benklær og skjorte av ull – erfaringsmessig er det dette som 

egner seg best.  Polariserende solbriller med UV-filter anbefales. 

Ved behov har Arctic Safari varmedresser til utlån.  

Redningsvester utleveres om bord. 

FOTTØY: 

Ha på varme, lette sko og gode sokker – helst av ull.  Ha gjerne med flere par til skift. Fottøyet er 

spesielt viktig om bord i båt. 

SENGKLÆR: 

Vi har alt av sengklær som dyner, puter og laken samt håndduker om bord. 

RØKING OG ALKOHOL: 

Det er ikke tillatt å røke innendørs ombord i båtene eller å bringe med alkoholholdige drikker. 

MEDISINER OG FØRSTEHJELPUTSTYR: 

Gi beskjed på forhånd dersom det er helsemessige forhold som vi må ta spesielle hensyn til.  

Vi har et rikholdig utvalg av medisiner for førstehjelp om bord. 

SERVERING: 

På chartertur med inntil 3 dagers varighet serveres det 2 varme måltider ombord. Varm kaffe er 

tilgjengelig til enhver tid, og det er anledning til å kjøpe mineralvann ombord. Tørrmat som brød, 

smør og pålegg finnes også. Behov for mat ut over dette må medbringes. 

LAGERPLASS OM BORD: 

Det er begrenset lagringsplass om bord, så det er viktig at det som medbringes er godt gjennomtenkt 

og nøkternt planlagt. Det er ikke praktisk å medbringe store kofferte - vi anbefaler at det benyttes 

bager som er lettere å stue om bord. 

ANNET: 

Vi har dusj med varmt og kaldt vann, toalett med handsåpe, toalettpapir, håndklær m.m. om bord.  

Vi har 6 kw aggregat med 220 v 50 Hz vekselstrøm om bord som vi starter opp ved behov. 

Strømanlegget om bord er 12 volt likestrøm og kan benyttes til lading av mobiler, PC-er og fotoutstyr. 
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Vi har alt nødvendig fiskeutstyr om bord, og vil bistå alle med bruk av dette hvis det er ønskelig.  

Dere kan gjerne medbringe eget utstyr, men ber vi om at dette begrenses til 2 stenger pr. mann og 1 

utstyrsboks. Gi gjerne beskjed på forhånd om dere bringer eget utstyr. 

Harpun, kniver, stangholdere, kroker for landing av stor fisk, flying gaff og tailer finnes om bord. 

Vi har også kran og luke på hekken for å ta om bord stor fisk. 

Husk fotoapparat med lader / ekstra batteri 😊 

 

Velkommen om bord 😊 

 

 

 «Fishin’ is our mission» 


