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

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

