
 

Firmaturer 

Styrk teamet ditt og legg turen til Tamsøya i 2020. Vi arrangerer firmaturer helt 
utenom det vanlige. Her er hotellkorridorer og store møtesaler, erstattet av 
sjarmerende boenheter og et unikt møte/ spisested rett ved sjøkanten. 
Kombiner teambuilding med en reise tilbake i tid, der skuldrene senkes i takt 
med naturinntrykkene og atmosfæren i de autentiske husene. 

 

 

Praktisk opplegg 

Vi kan sy sammen et tilbud som vil passe akkurat din bedrift, basert på de naturlige 

forutsetningene vi har på Tamsøya. Dette kan inkludere ulike former for aktiviteter og 

naturopplevelser alt ettersom hva dere ønsker. 

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 kan dere bestemme selv hvilke tilbud dere ønsker å benytte dere av.                  

Nedenfor gir vi noen smakebiter på hva dere kan oppleve på Tamsøya, og skulle det være    

andre type aktiviteter som ønskes, så er vi fleksible. 

Se mer neste side..  

 

Midnattssol i Hellemolla 

 

Fornøyd gjeng. 



Aktiviteter 

Felles matlaging: Det blir mer og mer populært å lage mat sammen som et ledd i 
teambuildingen. Den gamle bærsjåen er en flott arena for denne aktiviteten. Lokalet ligger rett 
ved sjøkanten med flott utsikt mot den gamle kaia og Porsangerfjorden. 

Konkurranser: Vi kan legge til rette for ulike typer konkurranser ala farmen, med f. Eks. 
vannbæring, vedsaging, vedhugging, vardebygging i fjæra, roing mm. Alt med henblikk på 
«gamle dager» med spennende premier fra Tamsøya. 

Utflukter: Vi arrangerer utflukter til Nordsiden og Vestsiden av øya. Hvorfor ikke oppleve 
midnattssolen eller solnedgangen i Hellemolla, med grilling ved den flotte rullesteinsstranden. 

RIB til Slottsvika: Hvis du ønsker noe helt spektakulært med litt action, så kan vi tilby RIB langs 
Sværholthalvøya med strandhugg i magiske Slottsvika. Les mer om dette under våre pakker 
«RIB tur til Sværholthalvøya» 

Historiefortelling om Tamsøya fra 1800 tallet og frem til i dag: Vertskapet holder et lite 
foredrag om Tamsøyas historie. 

Avslapping: Hvis du ønsker å ta livet helt med ro sammen med dine kollegaer, så ligger 
forholdene godt til rette for dette også. Opplev det enkle liv på Innerenden, med fugleliv og 
fargerik flora. Spaser på den lange kaia, ta deg rusleturer i fjæra og innta gode måltid på 
terrassen eller inne i Bærsjåen. 

Behov for lerret og prosjektor til presentasjoner: Selv om det ikke er strøm på øya, kan dette 
ordnes med agregat. Hvis dere ønsker å bruke «gammelmåten» så er Flippover også 
tilgjengelig. 

Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om pris, eller for en uforpliktende samtale om vårt 
konsept.  

 

 

 

Rom med havutsikt  

 

Bål er og blir stemningsskapende 
Foto: Erica Haugli 

 

Avslapping på bergene ved kaia      
Foto: Erica Haugli 
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