
 

Fjæratur fra hytte til hytte 

Opplev Tamsøya i variert og magisk natur mens alle sanser påvirkes av vakre 
klippeformasjoner, fargerike blomster, bølgeskvulp, måkeskrik og vind i håret. 
Dette er en todagers vandretur som passer for 2-4 personer som reiser 
sammen. Hvis du vil oppleve et pusterom fra sivilisasjonen, få 
ødemarksfølelsen og noen dager helt fri fra stress er dette den perfekte turen.  

 

 

Praktisk opplegg og pris 

Turen starter fra Repvåg kl.18:00, og tar ca. 15 minutter med RIB. På den gamle ferjekaia blir 
du tatt imot av Olaf som deler ut regattadresser og redningsvester, og fører båten over til 
Tamsøya. Det er plass til 12 passasjerer ombord. Dersom du kommer med egen bil, kan du 
parkere langs gjerdet til det store blå huset opp mot det røde fjøset (det går ikke an å ta feil) 
Vel fremme på Tamsøya vil vertskapet informere om fjæraturen over en hyggelig kopp kaffe i 
den gamle bærsjåen. Den første overnattingen tas på Innerenden i enkel, men koselig hyttestil 
fra 50 tallet.  Her ordner man seg selv med matstell på gassapparat og fyrer med tørr 
bjørkeved. Det er plass til 4 personer på rommene. Det er ikke innlagt strøm eller vann på øya 
og toalettbesøk tas på utedo. Det finnes brønn, men vi henter alt av drikkevann fra fastlandet. 
Rommene er utstyrt med gode dyner og nystrøkne sengeklær.  

 

Kobbevika med utsikt mot Magerøya 

 

Surfebølger på Nordøstsiden med utsikt mot 
Sværholthalvøya 



 

Neste dag starter fjæraturen fra kaia på Innerenden. Dersom du skal overnatte i Kobbevika, 
starter du å gå langs vestsiden av øya mot nord der hytta ligger. Skal du overnatte i Hellemolla, 
starter du langs østsiden av øya og går også der mot nord. Det er bålplasser med bjørkeved 
flere plasser underveis, og der vil det også være tilgang til drikkevann.  I 2019 var det flest 
gjester i helgene, så hvis du ønsker større valgfrihet mht. dato, så anbefales det å legge turen 
til ukedagene. 

Overnatting i Kobbevika  

Første etappe: Erfaringsvis tar turen ca. 5-7 timer selv om distansen ikke er mer enn ca.10 km    
i forholdsvis lettgått terreng. Tilbakemeldingen fra gjestene våre er at de brukte lang tid på 
pauser og fotografering. Det anbefales å ta en lengre rast i Hellemolla, før man tar fatt på den 
videre turen ut til dagens mål. Vel fremme i Kobbevika tar man inn i ei enkel og koselig hytte 
med store vinduer og flott utsikt mot sjøen og området rundt. Hytta er liten og intim, men er 
utstyrt med det mest nødvendige for et trivelig opphold. Det er maks plass til 4 personer. Hytta 
har utedo.                                                                                                                                                   
Andre etappe: Turens siste dag går fra Kobbevika til Innerenden av øya. Du følger fjæra langs 
østsiden av Tamsøya, og har flott utsikt mot Sværholthalvøya og Kjæsklubben. Distansen er ca. 
6 km, og de fleste bruker ca. 2-3 timer på strekningen 

Retur til Repvåg kl. 16.30. 

 Overnatting i Hellemolla  

Første etappe: Turen tar ca. 5-7 timer, selv om distansen ikke er mer enn ca.10 km i forholdsvis 
lettgått terreng. Det anbefales å ta en lengre pause i Kobbevika, før du tar fatt på den videre 
turen ut til dagens mål. Vel fremme i Hellemolla tar du inn i ei enkel og koselig hytte med 
panoramautsikt mot sjøen og området rundt. Hytta er liten og intim, og utstyrt med det mest 
nødvendige for et trivelig opphold. Det er 1 køyeseng i hytta, men ved behov kan 
sengeplassene utvides til 4 personer. I Hellemolla er det feltdo fra Arctic Lavvo. 

Andre etappe: Turens siste dag går fra Hellemolla til Innerenden. Du følger fjæra langs 
vestsiden av øya, og har flott utsikt mot fastlandssiden Porsangerfjorden. Distansen er ca. 5 
km, men de fleste bruker likevel 2-3 timer inkludert pauser og tid til fotografering.                     
Retur til Repvåg kl. 16.30. 

 
Fargerikt   Foto: Erica Haugli 

 

Innerenden   Foto: Erica Haugli  

 

Hellemolla   Foto: Erica Haugli 



August og september 

I multebærsesongen i august er det helt fullt på alle hyttene, så da blir det en pause på ca.to 
uker på denne vandreturen. Når bærsesongen begynner og avslutter vet vi ikke før det nærmer 
seg, så foreløpig tar vi imot bookinger for perioden 19.06.20 - 02.08.20, og fra 31.08.20 - 
27.09.20. Dersom du ønsker å delta på bærplukking kan du selvsagt også melde deg på dette 
(se våre pakker-multebær)                                                                                                                      
Juli er den mest populære måneden for hytte til hytte, men høsten er også en flott tid å gå 
denne turen på med nydelige farger i naturen og blåbær for de som ønsker det. Er du riktig 
heldig kan du også slumpe på nymoden multebær i september. Her har hver periode sin egen 
sjarm.  

Annet  

Vi får stadig spørsmål om dette er en guidet tur, men litt av tanken er at alle skal kunne klare 
seg selv, med nødvendig tilrettelegging fra teamet på Tamsøya. Det er ikke behov for guide, da 
det er liten risiko for å gå seg bort og det er heller ingen farlige områder å ferdes på. Det 
anbefales å ta med gode fjellsko. 

På Tamsøya lever vi det enkle liv, så du må være forberedt på at dette er som å være på 
hyttetur i «gamle dager». Vi kan love at dette er noe helt annet enn den vante hverdagen. 
Vandreturen kommer til å bli en spennende og annerledes turopplevelse som vi tror at du 
kommer til å sette pris på, og drister oss til å sitere en av våre gjester: 

Ta turen til Store Tamsøy for unike opplevelser😀 En skiftende og spesiell natur, et rikt fugleliv 
og flora - enorme multemyrer .... men jeg vil fremheve den spesielle atmosfæren som Anne og 
Olaf skaper rundt alt dette! Det er med på å gjøre turen til turen over alle turer. Du føler deg 
velkommen og godt ivaretatt fra første øyeblikk og den gode stemningen sitter igjen som ei 
ramme rundt helgas opplevelser. Jeg har gått eller syklet mange turer - noe lignende har jeg 
bare opplevd på Malta. Tenk å bli mottatt med varm velkomst og info med nystekte sveler og 
nykokt kaffe før vi ble henvist til de små rødmalte husene med atmosfære og nyplukkede 
blomster i vasene - for ikke å nevne utsikten fra vinduene. Godt med oppredde senger og😀. 
Deilig sliten blir en av vær og vind og alle opplevelsene. Det hele starter og avsluttes med en 
frisk ribbtur🤣. Jeg er imponert. TAKK 🌺 fra en storfornøyd søring. Torhild H Melsås 

Pris: Kr. 3500,- pr. Person.  

Dette inkluderer RIB tur-retur Repvåg-Tamsøya, to overnattinger med sengeklær, Frokost den 
første morgenen, tørr ved, vann hentet fra fastlandet og tilrettelegging ved bålplass langs ruta. 
I tillegg får du en unik mulighet til å få oppleve flott natur i autentiske omgivelser uten et snev 
av masseturisme 

 

Kart over Tamsøya på neste side... 
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