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ARCTIC SAFARI – PRAKTISK INFORMASJON EKSPEDISJONSTURER
ANKOMST OG FORBEREDELSER FØR TUREN STARTER
Arctic Safari henter deg på flyplassen til avtalt tid og transporterer deg med all bagasje fra Tromsø
Lufthavn eller annet ankomststed i Tromsø til din destinasjon.
Etter å ha installert deg om bord i M/V «BigFisher II», på hotell eller annen innkvartering, vil vi ta en
gjennomgang der vi orienterer om den forestående turen og sikkerhetsforhold som alle gjester skal
kjenne til.
Vi gjennomgår i denne forbindelse bruk av redningsutstyret om bord og sikkerhetsinstruks og rutiner
om bord.
Tromsø befinner seg langt mot nord, og deler av året er det polare forhold med raskt skiftende
værforhold.
Før avgang gjennomgår vi værmeldinger for de nærmeste dager og ser ekstra nøye på vind- og
strømforhold i de områder vi ønsker å besøke.
Vi har alltid muligheter til å legge opp våre turer til områder der det er trygt og bekvemt å ferdes, og
vi tar ikke endelig bestemmelse om hvordan vi legger opp reisen før tett oppunder avgang.
Gjestene våre må være forberedt på at det gjøres endringer i hvor vi legger turen som følge av
værforhold, men basert på vår lokalkunnskap vil vi vi alltid ha backupsteder hvor vi kan dra for å få
best mulig utbytte av turene slik at det blir gode og minneverdige opplevelser for våre gjester.
Det tøffeste været er høst og vinter, mens vår og sommer helt til slutten av oktober domineres av
rolig og fint vær.
Bare det å oppleve variasjonene og mangfoldet i arktiske værforhold er en stor opplevelse i seg selv.
Dette er med på å gjøre våre turer til unike opplevelser som skapes av oss som team om bord
underveis. Som deltaker på våre turer vil du være del av vårt team om bord der alle må ta i et tak for
å skape gode opplevelser.
Vi kan legge opp turer med varighet fra noen få timer til opptil en hel uke – det er opp til våre gjester
å komme med ønsker. Vi vil bestrebe oss på å gjøre reisen til en unik opplevelse.

«Fishin’ is our mission»

