Partur med overnatting i Venorgamme
Få den ultimate naturopplevelsen og la roen senke seg langt bort fra
hverdagens gjøremål. Teltgammen står helt nede ved sjøkanten ved kaia på
Innerenden med utsikt mot Østsiden, sørsiden og vestsiden av
Porsangerfjorden. Dette er idyllisk camping for to, med et hint av luksus. Velg
om du overnatte en eller flere netter, og eventuelt kombinere gamme med
hytte i Kobbevika på Nordsiden av øya. Dersom du ønsker å bestille middag og
frokost, serveres dette i Bærsjåen på sørsiden av øya der teltgammen står.

Venorgammen. Alle vinduene er vendt mot sjøen

Utsikt fra hytta i Kobbevika

Praktisk opplegg og priser
RIB turen starter fra Repvåg ca. kl.18:00 og tar ca. 15 minutter. 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 senke skuldrene og ta livet helt med ro. Hva med en
treretters middag i Bærsjåen, ta badsstu rett ved sjøen eller fyre opp i bålpanne på egen platt i
den lyse sommernatten? Gammene står helt nede ved sjøen, og er godt utstyrt. De står stødig

3 retters middag i bærsjåen

Du sover godt i Venorgammen

Kveldskos

på en treplatting med god plass for utemøbler etc. Det eneste man trenger å ta med seg er litt
mat og gode turklær..
Neste dag er det flotte turmuligheter til nordsiden av øya, der man kan kombinere både
fjæratur og traktorveien rett over øya. Det tar ca. 1,5-2 timer å gå til Kobbevika på nordsiden.
Fisking med stang fra Svabergene: Det er gode forhold for å fiske med stang både i området
rundt Venorgammen og ellers på øya. Stek fersk fisk på bålgrua og kvelden er din.
Besøk øyas høyeste punkt «Peileren» der det står rester etter radiopeilerstasjon fra 2.
verdenskrig. Tyskerne hadde en dødssone på 300 m, der området var gjerdet inn med piggtråd.
Det var omlag 200 tyskere stasjonert på stedet.
3 retters middag: Det serveres middag i den gamle «Bærsjåen» som kan bestilles på forhånd.
Fjæratur til Kobbevika: Besøk idylliske Kobbevika og plukk en stor favn med gressløk på de
frodige blomsterengene. Kjenn lyden av surfebølgene som treffer de hvitskurte svabergene, og
se på Ea og ungene inne på bukta.
Fjæratur til Hellemolla: Opplev Hellemolla og de flotte stein og bergformasjonene. Ingen
andre steder på øya er solnedgangen vakrere enn i Hellemolla.
Fugletitting: Opplev fuglelivet på nært hold. Det er en rekke fuglearter på øya, men sjøfuglene
er de mest dominerende. Fra gammelt av har Tamsøya vært kjent for sitt rike fugleliv, der
ornitologer og zoologer har vist særlig interesse for øya.
Pris og opplegg der du velger mellom 5 alternativer - (Alle inklusive RIB tur retur Tamsøya)
Alternativ 1
1 overnatting i gammen på Sørsiden.
Pris kr. 2775pr. person.

Alternativ 2
2 overnattinger i Venorgammen
Totalt Kr. 3925 pr. person
Alternativ 3
1 overnatting i Venorgamme, og en i hytte på Nordsiden av øya.
Totalt kr. 4050 pr. person
Alternativ 4
3 overnattinger
Totalt kr. 4850 pr. Person.
I tillegg selger vi:
frokost kr.250 pr. person (serveres kun på Innerenden der gammen står)
3 retters middag m/ tilbehør kr. 700 pr. person. ( serveres kun på Innerenden)
Badsstu rett ved sjøen/ kr. 300 pr. person
Du kan booke flere netter enn det som er beskrevet, og kombinere oppholdet akkurat slik du
ønsker.
Alle prisene inkluderer RIB tur-retur Repvåg-Tamsøya, overnatting med lekkert sengetøy, høy
standard på Venorgamme og innvendige fasiliteter, vann hentet fra fastlandet og tørr
bjørkeved til ovn i lavvo og bålgrue. I tillegg får du en unik mulighet til å få oppleve flott natur i
autentiske omgivelser uten snev av masseturisme.
Retur fra Tamsøya ca. kl. 17:00 avreisedagen
Se kart over Tamsøya neste side..

