Overnatting
Reis tilbake til 50 tallet, og få følelsen av å leve i en litt annen tid. Du bor
enkelt, men trivelig på Tamsøya. Det er ikke strøm og innlagt vann, så her fyrer
man med ved og tar oppvasken for hånd. På Tamsøya kan du velge mellom å
bo i husene på Innerenden helt sør på øya der kaia og mesteparten av
bebyggelsen står, eller i våre to sjarmerende hytter i Kobbevika og Hellemolla. I
tillegg har vi to nye Venorgammer, der den ene står på Nordsiden og den andre
på Innerenden.

Husene

Lekkert interiør i Venorgammene

Ankomst med RIB
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)
Pris: kr. 1200 pr. voksen, tur-retur Repvåg -Tamsøya - Barn kr.600 pr. person
Boenheter og priser
Tamsøya er ei helt spesiell øy i Porsangerfjorden. Den er fredlyst på grunn av fugl og
plantelivet, og det er derfor viktig å ferdes med forsiktighet i naturen. Til tross for krevende
infrastruktur, forsøker vi likevel å legge forholdene best mulig til rette for alle våre gjester. På
Tamsøya betaler du for å feriere noen dager i unike omgivelser uten snev av masseturisme.
Alle prisene inkluderer lekkert sengetøy, drikkevann fra fastlandet og tørr bjørkeved.

Mathildehytta er delt inn med to innganger på nord og sørsiden av hytta. Det er to rom i hver
inngang med køyesengers og hems. Alle rommene har plass til 4 personer. Rommene er
relativt godt utstyrt for matlaging, og alle har trivelig sitteplass ved vinduet med utsikt mot
havet eller mot landskapet på øya. De rommene som ikke har havutsikt, har til gjengjeld
midnattssol og kveldsol.
Pris: kr. 1000 pr. natt pr. voksen – Kr. 200 pr. natt pr. barn.

Annelihytta har 4 rom og en stor fellesgang. Det er plass til 4 personer på hvert av rommene
med to køyesenger og hems. Rommene er relativt godt utstyrt for matlaging, og alle har
trivelig sitteplass ved vinduet med utsikt mot havet eller mot landskapet på øya. De rommene
som ikke har havutsikt, har til gjengjeld midnattssol og kveldsol..
Pris: kr. 1000 pr. natt pr. voksen – Kr. 100 pr. natt pr. barn.

Storgården ligger på Innerenden med storslagen utsikt i alle retninger. I 1. etasje er det en
boenhet med stort kjøkken og eget soverom med 4 sengeplasser. I 2.etasje er det 2 boenheter
med 4 sengeplasser i hver enhet og felles matlagingsplass for begge enhetene i «loftsgangen»
Pris 1.etasje: kr. 1200 pr. natt pr. voksen – kr.100 pr. natt pr. barn.
Pris 2.etasje: kr. 1000 pr. natt pr. voksen – kr.100 pr. natt pr. barn.

Hytta i Kobbevika ligger på nordsiden av øya med plass til 4 personer. Hytta har 2
køyesenger, bislag og ligger rett ved sjøen med store vinduer og flott utsikt. Det er utedo 60
meter fra hytta. drikkevann fra fastlandet, tørr bjørkeved og tilrettelegging med bålplass.
Pris: kr. 1300 pr. natt pr. voksen – Kr. 100 pr. natt pr. barn.

Hytta i Hellemolla ligger på nordvestsiden av øya med plass til 2 personer. Det er en
køyeseng, men sengeplassene kan utvides til 4 med bruk av to nye madrasser. Hytta er liten,
men utrolig koselig. Den er godt utstyrt og har storslagen utsikt. Hytta har feltdo..
Pris: kr. 1300 pr. natt pr. voksen – Kr. 100 pr. natt pr. barn.

Venorgammene på nordsiden og på Innerenden med plass til 2 personer, har det meste.
Dobbelseng, møbler med skinnfell, ovn, utemøbler, treplatt som underlag, kjøkkenutstyr,
sikkerhetsutstyr og feltdo. Gammene har store vinduer teltveggene og i tak, samt et solid og
stort inngangsparti.
Pris: kr. 1500 pr. natt pr. person

Se bilder og kart på de neste sidene

Et av rommene i Annelihytta

Flotte farger på Svabergene

En reise tilbake i tid

