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

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

The Premium Arctic Wilderness Destination

