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SAILYAK PÅ SOMMARØY

Bli med på årets største høydepunkt og en helt unik mulighet til en ubeskrivelig naturopplevelse.

En vill og vakker tur med «Monsen og Mattis» til nydelige Sommarøy som ligger bare en time fra Tromsø. 

Her bor vi første og siste natt på flotte Sommarøy Arctic Hotel. Høydepunktet er tre dager ute i den vakre skjærgården der vi

seiler rundt i sailyak (havkajakk med utriggere og seil). Vi går i land på vakre strender, lager camp for natten, tar noen flotte 

fjellturer for de som har lyst, fisker og bare nyter livet. Maten lager vi helst over bålet, og vi sover i telt eller under åpen

himmel hvis noen heller ønsker det.

Våre guider: 

Jan Monsen og Mattis Thørud fra Ville Gleder er med oss gjennom hele turen, og deler nyttige tips og erfaringer. Du kjenner 

kanskje Jan og Mattis fra TV-serien «Monsen, Monsen og Mattis», som har gått over to sesonger på NRK1. Begge er svært 

erfarne guider og friluftskarer, med ekte lidenskap for å la andre ta del i gode naturopplevelser.

Foto 1-3: 69 Nord
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DAG 1: ANKOMST SOMMARØY (TORSDAG 18.08.2022)

Du flyr til Tromsø på egen hånd i løpet av dagen. Transfer med buss fra flyplassen til Sommarøy (kl. 10:45 eller 16:45). 

Ankomst Sommarøy Arctic Hotel og innsjekk. Til middag møter dere guidene Jan og Mattis fra Ville Gleder. 

Middag og overnatting på hotellet.

DAG 2: UT PÅ EVENTYR (FREDAG 19.08.2022)

Etter frokost spaserer vi sammen bort til Olivier i 69 Nord som har gjort klart utstyr og seilkajakker. Bagasjen blir fraktet hit 

med bil og vi forbereder nå felles pakking til turen. Etter litt opplæring er vi klare for eventyr. Etter noen timer på havet

ankommer vi en vakker strand. Her gjør vi strandhugg, laget bål, camp og mat.

DAG 3: EVENTYRET FORTSETTER (LØRDAG 20.08.2022)

Etter en god natts søvn i telt eller under åpen himmel er vi klare for en ny dag. Frokost rundt bålet før vi drar videre med 

sailyakene til neste strand og øy. Kanskje besøkr vi øya Håja, og der de som har lyst får muligheten til en liten topptur. 

Kanskje vil du heller fiske for å oppgradere dagens middag? Middag og overnatting i camp.

Foto 1: 69 Nord, Foto 2 og 3: Ville Gleder
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DAG 4: SISTE DAG PÅ HAVET (SØNDAG 21.08.2022)

Etter nok en vakker dag i dette fantastiske landskapet vender vi seilkajakkene mot Sommarøy igjen der Olivier tar i mot og 

bringer bagasjen tilbake til hotellet. På hotellet kan vi nå nyte ettermiddagen i jacuzzi og badenaust før vi inntar en bedre 

middag i restauranten. Overnatting på Sommarøy Arctic Hotel.

DAG 5: TILBAKE TIL HVERDAGEN (MANDAG 22.08.2022)

Frokost på hotellet. Transfer med buss tilbake til flyplassen kl. 09:00 eller 14.30. Etter ca en time er du tilbake på flyplassen.

Foto 1: 69 Nord, Foto 2 og 3: Ville Gleder
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INKLUDERT I PAKKEPRISEN:

• Jan og Mattis fra Ville Gleder som turledere i 5 dager

• Transfer fra Tromsø lufthavn til Sommarøy

• 2 overnattinger i delt dobbeltrom på Sommarøy Arctic Hotel

• 2 x frokost på hotellet

• 2 x middag på hotellet (3-retters meny)

• Privat leie av badenaust og jacuzzi

• Mat på turen:

- 3 x lunsj

- 2 x middag

- 2 x frokost

• Leie av utstyr til turen:

- sailyak med tørrdrakt og flytevest

- telt

- sovepose

- utstyr til matlaging

Pakkepris per person i dobbeltrom: kr 29.500,-

Pakkepris per person i enkeltrom: kr 31.000,-

Minimum 6 personer, maks 8. Aldersgrense 18 år.



PRAKTISK INFO OG BETINGELSER

IKKE INKLUDERT I PRISENE

• Drikke til måltidene

• Fly til/fra Tromsø lufthavn

BESTILLING OG PÅMELDINGSFRIST

Du bestiller ved å sende en mail til anne.marte@fram.as. Vi trenger navn og alder på deltakerne og adresse til 

fakturamottaker. Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse. Det er viktig at du sjekker at dato og reise 

stemmer i henhold til hva du har bestilt, samt at alle navn er korrekt skrevet. Sammen med bekreftelsen følger en faktura. 

For at påmeldingen skal være bindende må faktura være innbetalt innen betalingsfristen

AVBESTILLING:

Dersom vi må avlyse turen på grunn av eventuelle nasjonale eller regionale covid-restriksjoner vil du selvsagt få full 

tilbakebetaling. Dersom du selv ønsker å avbestille (uansett grunn) må du kontakte ditt forsikringsselskap.

VÆRFORBEHOLD

Det er værforbehold med hensyn til den planlagte ruta, men vi har alltid en plan B klar!

REISE TIL/FRA

Transport er inkludert fra Tromsø lufthavn til bestemte tider. Om du kommer utenfor disse tidspunktene kan vi på 

forespørsel ordne en privat transfer, be om pris.

mailto:anne.marte@fram.as
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BÅTENE

Seilkajakkene vi bruker er Hobie tandem-kajakker. Vi er altså to personer per båt, og sitter etter hverandre med dobbelt sett 

av alle kontroller. Kanskje vi lager «faste» besetningsmedlemmer per båt, eller vi roterer fra dag til dag.

FISKE

Det er gode forhold for fiske i hele området .

HVEM PASSER TUREN FOR?

Denne turen passer for deg som er i normalt god form og som har sovet i telt tidligere. For å seile en Sailyak krever ingen 

spesielle ferdigheter, du får kyndig veiledning og det går seg til underveis. Du kan gjerne være førstegangsseiler. Vi har 

tandem 

HVA MÅ DU TA MED SELV?

Dersom du vil bruke din egen private sovepose tar du med det i tillegg til vanlige turklær og gode fjellsko.

Ta også med fiskeutstyr om du har lyst til å fiske. Du får forslag til pakkeliste tilsendt i god tid. 
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FORSIKRING:

Du må ha fullgod reiseforsikring for å delta på turen, slik at du er dekket i tilfelle noe skulle skje med deg underveis. 

Forsikringen må være en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. 

Husk å medbringe bevis på reiseforsikringen på reisen. Noen generelle ting å være oppmerksom på:

• Enkelte forsikringsselskaper bruker antall meter over havet som et kriterium for hva forsikringen dekker, og om de kaller det en

ekspedisjon eller ikke. Vær særlig oppmerksom på dette – og sjekk det nøye. 

• Noen forsikringsselskaper krever at man tegner en forlengelse hvis enkeltreisen går ut over en viss varighet.

• Vær sikker på at forsikringen dekker det valgte geografiske område. 

• Noen forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på sin avbestilling- og sykeforsikring 

Vi anbefaler at du sjekker at din forsikring dekker følgende: 

• Avbestillingsforsikring – må tegnes samtidig med at reisen bestilles. Sjekk at totalsummen i avbestillingsforsikringen dekker 

totalsummen på turen din. Gjør den ikke det bør du kjøpe en tilleggsavbestillingsforsikring som dekker det øvrige beløpet. 

• Reisegods 

• Ansvar 

• Forsinkelser

• Tap av reisens formål (f.eks. kan du reise til Afrika hvis du brekker armen før avreise. Men det vil kanskje ikke la seg gjøre å bestige 

Kilimanjaro og sove i telt. Derfor bør du ha en forsikring som dekker tap av reisens formål).

REISEGARANTIFONDET

FRAM Arrangement har stilt den nødvendige garanti og er medlem av Reisegarantifondet. FRAM Arrangement er også medlem av 

Virke.

FORBEHOLD

Våre lokale arrangører, agenter og andre samarbeidspartnere forbeholder seg retten til å endre sine program, reiseruter og tider uten 

forvarsel på grunn av vær, tekniske eller andre uforutsette problem. FRAM Arrangement har ikke erstatningsansvar om en slik situasjon 

skulle oppstå. Det vil bli tilbudt et alternativ program eller reiserute om mulig.
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