RIB tur til Sværholthalvøya med overnatting på Tamsøya
Opplev Sværholthalvøya fra sjøsiden. Dette unike villmarksområdet byr på det
meste. Så fremst været tillater det, gjør vi strandhogg i spektakulære
Slottsvika, og kombinerer den friske RIB turen med overnatting på Tamsøya i
autentiske omgivelser og nostalgi i veggene

Innerenden med kaia og noen av husene

Kanskje blir det multer til dessert..

Praktisk opplegg og pris
Turen starter fra Repvåg kl.14:00 fra den gamle fergekaia. 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) Du går ombord i en ny 35 fots RIB / 600 HK. med toppfart 50 knop + Båten har kapasitet til
12 passasjerer, og alle får utlevert regattadresser og redningsvester. Klokkeslett fra Repvåg er
litt avhengig av vær og vind og i forhold til kundenes behov og avtales nærmere med den
enkelte når det nærmer seg dato for Denne tyren.
Olaf tar deg med på en RIB tur helt utenom det vanlige. Her får du en flott start allerede rett ut
fra havna langs de bratte Repvågflågene der flokker med Skarv flyr opp fra sine gjemmeplasser
blant bergklypene. Ferden går videre forbi Tamsøya og rett til Kjæsklubben og Simoskaret, før
vi legger kursen utover mot Horrvik, Sinkelvik og magiske Slottsvika. Om været tillater det går
vi i land og tar et strandhugg med oppdagelsesferd til de spektakulære steinformasjonene ikke
langt fra leirplassen. Det ligger en gamme lenger opp i dalen som også kan utforskes nærmere.

Tårnet i Slottsvika Foto: Erica Haugli

Guiding langs Sværholtalvøya

Enorme mengder med rekved

Det blir også tid til en kaffekopp med «nogo attåt»
Etter Slottsvika setter vi kursen mot Tamsøya.
Fra man starter i Repvåg til man går i land på Tamsøya tar det ca. 2.5 – 3 timer.
På Tamsøya blir du hensatt tilbake til femtitallet, slik det var like etter oppbyggingen fra andre
verdenskrig. Her fyrer du med ved, henter vann i brønnen og inntar mat og drikke i nostalgiske
kopper og kar. Du får god tid til å se deg rundt i området, og om kvelden tilbereder vi 3 retters
middag som serveres i Bærsjåen.. Neste morgen serveres det frokost med hjembakt brød i den
gamle bærsjåen.
Retur til Repvåg kl.om formiddagen eller etter avtale. Det tas forbehold om vær og
minimumsantall påmeldte. Når det nærmer seg dato for turen, vil du bli oppdatert på dette.
Totalt kr. 4485 pr. Person
Pakkeopplevelsen inneholder:
•
•
•
•
•
•

RIB Repvåg – Tamsøya – Sværholtalvøya, med guiding strandhugg om været tillater
det, samt enkel servering
3 retters middag i Bærsjåen
Overnatting med sengetøy, tørr bjørkeved og vann hentet fra fastlandet.
Frokost m/matpakke
Turmuligheter på Tamsøya
RIB tur Tamsøya-Repvåg

