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

The Premium Arctic Wilderness Destination

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

