VINTER
& VÅR
SESONG

HUSKYOPPLEVELSE
DAGSTUR
Opplev en hel dag med hund og slede i villmarka og på Finnmarksvidda.

Et hundespann tar deg med på en dagstur oppå
fjellet til Finnmarksvidda.

20. desember – 30. april

Guiden gir deg en innføring i hvordan du sikkert håndterer
ditt eget hundespann, før du drar ut på en tur du sent vil
glemme.

09:00 – 16:00 Varighet 5-7 timer

Løypa går gjennom arktisk terreng, inkludert snødekte
skoger og opp på det vidåpne Finnmarksvidda. Du vil
spise lunsj i en gammel gamme eller ute i det fri. Du kan få
muligheten til å se Alta Canyon og det lokale dyreliv.

Krevende

Varm vinterbekledning
Minimum 2 personer
Fra 3050 NOK per person

info@sorrisniva.no

INKLUDERER
• Lokal guide
• Vinterdress
• Vintersko
• Votter
• Lunsj & forfriskninger
• Transport til og fra Sorrisniva eller Alta sentrum

sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

The Premium Arctic Wilderness Destination

SOMMER
SESONG

ELVEBÅTOPPLEVELSE
TIL ALTA CANYON
En spennende tur med elvebåt til Nord-Europas største canyon - Alta canyon.

Dette er den lengste elvebåtturen Sorrisniva tilbyr.
Den følger Altaelva gjennom flere stryk opp mot
villmarka og Alta canyon.
Gjennom storslagne naturopplevelser går turen mot NordEuropas største canyon.

1. juni – 30. august
Lett
Starter kl 12:00 Varighet 2 - 2,5 timer
Vindjakke, lue og votter anbefales
Minimum 2 personer
Fra 1525 NOK per person

INKLUDERER
• Lokal guide
• Storytelling
• Godkjent redningsvest
• Kaffe og en liten smak i Sorrisniva

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren

The Premium Arctic Wilderness Destination

SOMMER
SESONG

ELVEBÅTOPPLEVELSE
ALTA CANYON & MIDDAG
Opplev Altaelva på sitt beste. En tur med elvebåt til Nord-Europas største canyon
etterfulgt av 3-rettes middag i en av våre restuaranter.

Dette er den lengste elvebåtturen som starter fra
Sorrisniva. Den følger elva oppover mens den snor
seg gjennom villmarken gjennom flere stryk og
fantiastisk natur.
Etter turen vil du få servert 3-retters middag i en av våre
restauranter. Kjøkkenet baserer alle sine retter på lokale
råvarer.

1. juni – 31. august
Lett
Starter kl 15:00 Varighet 5 timer
Kle deg godt. Vindjakke, lue og hansker
Minimum 2 personer
Fra 2095 NOK per person. Barn 1095 NOK per person

INKLUDERER
• Guide
• Godkjent redningsvest
• Aperitif
• 3-retters middag

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Transport er ikke inkludert i denne opplevelsen, men kan
forhåndsbestilles mot et lite tillegg i prisen.

The Premium Arctic Wilderness Destination

VINTER
& VÅR
SESONG

GUIDET OMVISNING
PÅ ISHOTELLET
Bli med en av våre guider på en fasinerende omvisning på Sorrisniva Igloo hotell

Denne omvisningen inneholder informasjon
om ishotellets historie, årets utvalgte tema og
byggeprosessen.
Guiden vil møte dere for en guidet omvisning på Sorrisniva
Igloo hotel. Underveis vil dere får informasjon om hotellets
historie, ulike temaer og prosesser rundt byggingen av
ishotellet.

20. desember – 7. april
Lett
Varighet 30 minutter
Vinterbekledning
Minimum 6 personer
Fra 320 NOK per person

Vi anbefaler at dere avslutter med en isdrink i vår bar etter
denne opplevelsen.
info@sorrisniva.no

INKLUDERER
• Guide
• Guidet omvisning
• Inngangsbillett til ishotellet

sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Isdrink i vår isbar

The Premium Arctic Wilderness Destination

VINTER
& VÅR
SESONG

HUSKYOPPLEVELSE
SLEDETUR
Nyt naturens flotte fargespill med ditt eget team av huskyer.

Bli med på en fantastisk opplevelse med et team av
huskyer gjennom den arktiske villmarken.

1. desember – 15. april

Du vil nyte samspillet med hundespannet og følelsen av å
kjøre langs de lokale løypene.

10:00, 16:00 & 16:30 Varighet 3 timer

Lett

Varm vinterbekledning

Som en del av opplevelsen vil få innsikt i forberedelsene til
Finnmarksløpet, verdens nordligste hundeløp og den nest
lengste i verden.

INKLUDERER
• Lokal guide
• Vinterdress
• Vintersko
• Votter
• Forfriskninger

Minimum 1 person
Fra 1525 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Transport avtales etter forespørsel
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VINTER
& HØST
SESONG

HUSKYOPPLEVELSE
MED VOGN
Nyt naturens flotte fargespill med ditt eget team av huskyer.

Etter hvert som nettene forlenges og høstfargene
dukker opp, tilbyr vi opplevelsen av å kjøre ditt eget
hundespann med vogn i villmarka.
De lokale kennelene trener sine huskyteam året rundt, og
hundene er alltid glade for å være ute og løpe i naturen.
Turen tar deg gjennom det arktiske landskapet når høsten
blir til vinter i et fantastisk skue av farger over det varierte
landskapet.
Fra den arktiske skogen til elvebredden langs Altaelva er det
den perfekte aktiviteten for denne tiden av året.

15. september – 30. november
Lett
10:00 – 12:30 Varighet 2,5 timer
Varme klær etter vær
Minimum 1 person
Fra 1450 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no

INKLUDERER
• Lokal guide
• Storytelling
• Thermodress ved behov
• Forfriskninger
• Transport til og fra Sorrisinva og Alta sentrum

+47 78 43 33 78
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VINTER
& VÅR
SESONG

BESØK SORRISNIVA
IGLOO HOTEL
Vandre rundt i ishotellet og opplev den unike atmosfæren den tilbyr.

Utforsk ishotellets mange rom og designede suiter.
Utsmykninger av snø og isskulpturer gir deg en
spesiell opplevelse.
Hvert år bygges et unikt ishotell med ulike tema. Lokale
kunstnere skaper en atmosfære av en annen verden.
Avslutt runden med en drink i vår isbar.

20. desember – 7. april
Lett
12:00 – 19:00 Varighet 1 time
Vinterbekledning
Minimum 1 person
Fra 220 NOK per person

INKLUDERER
• Inngangsbillett til ishotellet

TILLEGG
• I isbaren kan du kjøpe en spesiell drink som serveres i et
glass laget av is.

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78
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VINTER
& VÅR
SESONG

LAG DIN EGEN ISSKULPTUR
Bli med på en kreativ opplevelse sammen med en av våre iskunstnere der
snø og is brukes som kunstmateriale.

Etter å ha sett de fantastiske isskulpturene får du
selv muligheten får lage din egen. Vår iskunstner
vil veilede deg gjennom prosessen.
Som avslutning på denne opplevelsen får du servert en
isdrink i vår isbar.

20. dedember – 7. april
Lett
Starter kl 14:30. Varighet 2 timer
Vinterbekleding
Minimum 2 personer

INKLUDERER
• Isskulptureringskurs
• Inngangsbillett til ishotellet
• Isdrink i vår isbar
• Vinterklær ved behov

Fra 895 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78
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VINTER
& HØST
SESONG

NORDLYSOPPLEVELSE
JAKTEN PÅ NORDLYSET
Bli med på nordlysjakt og lokal historiefortelling.

Her får du muligheten til å bli med en av våre guider
på jakten etter det fantastiske nordlyset.

15. september - 31. mars

Turen går enten langs kystlinja eller inn på Finnmarksvidda,
for å finne det beste stedet for å se Aurora Boreal.

20:00 (vinter) / 21:00 (høst) Varighet 3 timer

Lett

Varm vinterbekledning
Minimum 2 personer

INKLUDERER
• Nordlysguide
• Varm drikke & snack
• Hjelp til kamerainnstillinger

TILLEGG
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen

Fra 1350 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78
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VINTER
& HØST
SESONG

JAKTEN PÅ NORDLYSET
OG 3-RETTERS MIDDAG
Start kvelden med en kuinarisk matopplevelse i vår restaurant
etterfulgt av jakten på det fantastiske nordlyset.

Du vil bli servert en 3-retters middag basert på
lokale råvarer. Rettene blir servert i en koselig
atmosfære der alle elementene spiller sammen.
Etter middagen vil vår guide ta deg med til de beste stedene
for å oppleve nordlyset.

20. september - 31. mars
Lett
17:30 (vinter) 18:00 (høst) Varighet 5,5 timer
Varm vinterbekledning
Minimum 2 personer
Fra 1950 NOK per person

INKLUDERER
• 3-retters kulinarisk middag
• Nordlysguide
• Varm drikke & snack
• Hjelp til kamerainnstillinger

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen

The Premium Arctic Wilderness Destination

SOMMER
SESONG

ELVEBÅTOPPLEVELSE
TIL PATHAKOSKI
En spennende tur med elvebåt til Alta Canyon.

Denne turen går til en av de største strykene i
Altaelva.

1. juni – 31. august

Vår guide tar deg med på en elvebåttur oppover altaelva
til Pathakoski. Gjennom storslått natur blir naturen villere
dess lengre oppover elva du kommer.
Når du kommer tilbake til Sorrisniva vil du få servert varm
drikke og noe å bite i.

Starter kl 12:00 Varighet 1,5 timer

Lett

Vindjakke, lue og hansker
Minimum 2 personer
Fra 925 NOK per person

INKLUDERER
• Lokal guide
• Storytelling
• Godkjent redningsvest
• Kaffe og en liten smak i Sorrisniva

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Vi serverer locale retter i en av våre retauranter og
forfriskninger i vår bar
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen
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VINTER
SESONG

SAMISK OPPLEVELSE
MED REIN OG SLEDE
En introduksjon til den samiske kulturen sammen med en behagelig reinsdyropplevelse.

Den samiske guiden vil introdusere deg for
reinsdyrene, som vil trekke sleden din gjennom
den lokale villmarken.
I en lavvo vil dere sitte rundt bålet og høre om samisk kultur
og historie.

1. desember – 31. mars
Lett
11:30 Varighet 1,5 timer
Varm vinterbekledning
Minimum 2 personer

INKLUDERER
• Lokal guide
• Vinterdress
• Vintersko
• Votter
• Varm drikke & snack

Fra 1495 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Vi serverer lokale retter i vår restaurant og forfriskninger
i vår bar
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen
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VINTER
& VÅR
SESONG

DET ARKTISKE LYSET
Opplev det arktiske lyset og Finnmarksvidda på egen snøscooter.

Kjør din egen snøscooter gjennom villmarka, langs
Altadalen opp på Finnmarksvidda.

1. desember – 15. april

Denne turen tilbyr en kombinasjon av spennende
snøscooterkjøring, opplevelsen av det arktiske lyset og de
spesielle lysforholdene vinterstid. På denne turen får du
muligheten til å kjøre din egen snøscooter fra Sorrisniva
opp på Finnmarksvidda.

Starter kl 10:30 Varighet 2,5 timer

INKLUDERER
• Guide
• Opplæring og instruksjon
• Vinterdress
• Vintersko
• Hjelm

Middels

Varme vinterklær
Minimum 2 personer
Fra 1750 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen
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VINTER
& VÅR
SESONG

SNØSCOOTEROPPLEVELSE
FINNMARKSVIDDA OG JOTKA FJELLSTUE
Kjør din egen snøscooter opp på Finnmarksvidda til Jotka fjellstue.

Kjenn på spenningen når du kjører gjennom det
varierte landskapet, over den åpne vidda og over
frosne innsjøer.
Turen går til Jotka fjellstue, der det blir servert et
tradisjonelt, samisk måltid hos hyggelige verter.

1. februar – 15. april
Middels
Starter kl 11:15 Varighet 4 timer
Varme vinterklær
Minimum 2 personer

INKLUDERER
• Snøscooterguide
• Instruksjon- og sikkerhetsopplæring
• Vinterdress, vintersko & votter
• Godkjent hjelm
• Varm lunsj på Jotka fjellstue

Fra 2800 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen
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VINTER
& VÅR
SESONG

SNØSCOOTEROPPLEVELSE
TIL KARASJOK
En ekte snøscootersafari over vidda til Karasjok og tilbake til Sorrisniva.
En 2 dagers snøscootertur.

Du vil oppleve den arktiske villmarken og
Finnmarksvidda på sitt beste. Gjennom skog og
daler, over fjell og vidder følger vi løypene til
Karasjok.

Oppsatte datoer og etter forespørsel

Der kan du nyte en avslappende badstue på hotellet, samt
drikke og forfriskninger før en 3-retters middag på kvelden.
Morgenen etter går turen tilbake til Sorrisniva. Samme
kveld blir det servert en 3-retters middag etterfulgt av en
overnatting på ishotellet.

Varm vinterbekleding

INKLUDERER
• Guider
• Vinterdress, vintersko, hjelm og votter
• 2 varme lunsjer
• Forfriskninger og 3-retters middag i Karasjok
• Overnatting på hotel inkludert frokost
• 3-retters middag i Sorrisniva
• Overnatting på verdens nordligste ishotell, morgenbadstue
og frokost

TILLEGG
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel

Krevende
2,5 dager

Minimum 2 personer
Fra 14050 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78
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VINTER
SESONG

PÅ JAKT ETTER NORDLYSET
MED SNØSCOOTER
En spesiell oppleve med snøscooter på jakt etter det fantastiske nordlyset.

Kombiner spenningen ved å kjøre din egen
snøscooter gjennom den arktiske kvelden, samtidig
som du skuer etter nordlyset.
Vår guide fører deg gjennom villmarken opp Altadalen til en
fantastisk utkikkspost for å se nordlyset.

20. desember – 31. mars
Middels
20:30 – 23:30 Varighet 3 timer
Varm vinterbekledning
Minimum 2 personer

INKLUDERER
• Guide
• Instruksjon- og sikkerhetsopplæring
• Vinterdress, vintersko & votter
• Godkjent hjelm
• Varm drikke & snack

TILLEGG
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren
• Transport til og fra Sorrisniva er ikke inkludert i denne
opplevelsen, men kan forhåndsbestilles mot et lite tillegg
i prisen

Fra 2500 NOK per person.

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78
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SOMMER
SESONG

2,5 TIMES
UTV OPPLEVELSE
Opplev den unike og naturskjønne arktiske naturen og kulturhistorien på en tur med UTV.

Turen blir ledet av en erfaren guide som vil lede deg
på forskjellige veier gjennom Altadalen og opp på
Finnmarksvidda.
Du vil oppleve den arktiske villmarker mens du nyter
opplevelsen av å kjøre din egen UTV. Du vil passere mange
spektakulære utsiktspunkter hvor du kan stoppe for å ta
bilder.

1. juni – 1. november
Middels
10:00 – 12:30 Varighet 2,5 timer
Varme klær tilpasset værforholdene
Minimum 2 personer
Fra 1750 NOK per person. Barn 900 NOK

Guiden vil fortelle deg om den lokale kulturen og historien,
inkludert historier om Altaelva, den lokale skiferindustrien
og det verdensberømte laksefiske.

INKLUDERER
• Guide & Sikkerhetsopplæring
• Varm bekledning ved behov
• Varm drikke og snack

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

TILLEGG
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren
• Transport er ikke inkludert, men kan bestilles på forhånd
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SOMMER
SESONG

UTV OPPLEVELSE
UNDER MIDNATTSSOLA
Kjør din egen UTV gjennom Altadalen og opp på Finnmarksvidda.

Fra 16. mai til 26. juli går solen på Sorrisniva ikke
ned, og skaper den fascinerende midnattssolen og
de spesielle fargene. Disse magiske øyeblikkene
forekommer bare i høysommerukene i polarområdene over polarsirkelen, og skaper en virkelig
unik opplevelse ved å kjøre UTV gjennom den
lokale villmarken.

INKLUDERER
• Guide
• Sikkerhetsopplæring
• Varm bekledning ved behov
• Varm drikke og snack

TILLEGG

1. juni – 31. juli
Middels
22:00 - 01:00 Varighet 3 timer
Varme klær tilpasset værforholdene
Minimum 2 personer
Fra 1950 NOK per person. Barn 1000 NOK

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger
i baren
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SUMMER
SEASON

UTV EXPERIENCE
SUNSET
An Autumn UTV drive through the local wilderness as the sun sets.

As the darkness returns and the sun starts to set
again the opportunity arises to experience driving
your UTV through the local wilderness and viewing
the setting sun.
The Autumn colours are enhanced by the special evening
sky colours which often occur at this time of year. Autumn
is often considered the best season in the high Arctic due
to the special lights and feeling of tranquillity. Your guide
will choose the best route to follow and will stop at various
lookouts to tell some stories of the local wilderness including
about the famous Salmon fishing and Sami reindeer culture.

INCLUDED
• Guide & Safety instructions
• Warm clothing if needed
• Hot drinks & snack

1. august – 31. august
Medium
21:00 - 00:00 Duration 3 hours
Warm clothes for the weather conditions
Minimum 2 persons
From 1950 NOK per person

info@sorrisniva.no
sorrisniva.no
+47 78 43 33 78

EXTRA
• Driving license for car or motorcycle is required
• Local dishes from our restaurant /refreshments in our bar
• Transport to and from Sorrisniva is not included in this
experience, but can be pre-ordered for a small surcharge

The Premium Arctic Wilderness Destination

