
The Premium Arctic Wilderness Destination

Opplev den unike og naturskjønne arktiske naturen og kulturhistorien på en tur med UTV.

2,5 TIMES 
UTV OPPLEVELSE 

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

info@sorrisniva.no

sorrisniva.no

+47 78 43 33 78

SOMMER
SESONG

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.

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  

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



The Premium Arctic Wilderness Destination

Kjør din egen UTV gjennom Altadalen og opp på Finnmarksvidda.

UTV OPPLEVELSE 
UNDER MIDNATTSSOLA 

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

SOMMER
SESONG

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 polar-
områdene 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
• Sjåfør må inneha sertifikat for bil eller motorsykkel
• Vi serverer lokale retter fra vår restaurant og forfriskninger 

i baren



The Premium Arctic Wilderness Destination

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

UTV EXPERIENCE
SUNSET

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

SUMMER
SEASON

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

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
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