PROGRAM: MINI-EKSPEDISJON MED HUNDESLEDE

HUNDEKJØRER FOR EN UKE
6 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Tromsø og introduksjon til hundesledekjøring
Middag
Ved ankomst i Tromsø blir vi hentet på flyplassen og kjørt til Tromsø Villmarkssenter, som
ligger 25 minutter utenfor byen. Dette er startstedet for turen, og her venter våre guider
og 200 hunder og valper spent på å møte oss. Vi blir gitt full introduksjon til
hundespannkjøring og overnatting i arktiske omgivelser, etterfulgt av et møte med hundene
som skal lede oss gjennom reisen. Den første natten sover vi på reinsdyrskinn i samelavvo.
Forbered deg på at det kan bli lange dager, overnatting i telt og hardt vær, men også på
mange fantastiske øyeblikk. Kjenn at det kribler i kroppen mens du nyter omgivelsene. Noen
av nettene vil vi tilbringe på isdekte innsjøer som passer ideelt for isfiske - og med litt flaks
får vi kanskje fanget vår egen middag?
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Dag 2

I dag starter eventyret!
Frokost, lunsj, middag
Etter en tidlig frokost pakker vi med oss utstyret og klargjør sledene og hundene før vi
kjører mot Signadalen i Storfjord, som er startpunktet for ekspedisjonen. Turen tar omtrent
to timer. Ved ankomst blir hundespannene klargjort før vi setter av gårde ut i villmarken. De
neste fem dagene vil vi oppholde oss langt unna sivilisasjonen, hvorav vår endelige
destinasjon vil avhenge av snø- og værforholdene mens vi reiser.
Denne dagen er den fysisk mest utfordrende av reisedagene, og det er viktig at du støtter
hundespannet ditt. Det forventes at du bidrar til å dytte sleden i motbakker og oppmuntrer
dine firbeinte medhjelpere om det blir nødvendig. Når vi ankommer kveldens campsted vil vi
først ta vare på hundene og gi dem mat og drikke, før vi sammen setter opp vår egen camp.
Dette er slik det gjøres hver dag.

Dag 3

Ut på ekspedisjon
Frokost, lunsj, middag
Vi inntar frokosten i teltene våre før vi demonterer leiren, pakker utstyret i sledene, setter
seler på hundene og reiser av gårde. Ruten videre avhenger av været, snøforholdene og
deltakernes tekniske ferdigheter. På dette punktet befinner vi oss på et høyere platå og
lenger inn i landet, hvilket betyr at temperaturen kan falle noe. Her er landskapet fritt for
vegetasjon.

Dag 4

Hundekjøring og isfiske
Frokost, lunsj, middag
De arktiske dagene er lange på denne tiden av året og til tross for at solen forblir lavt på
himmelen vil lysets refleksjon i snøen gjøre solbriller og solkrem nødvendig. Vi kommer til å
passere store innsjøer på reisen videre og mest sannsynlig vil vi campe ved en av strendene
som strekker seg langs innsjøene. Nå har du mulighet til å prøve isfiske og fange middag til
kvelden! Men står ikke fiskelykken deg bi, så lover vi at det blir middag allikevel!
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Dag 5

Hundekjøring i skogen
Frokost, lunsj, middag
I dag går reiseruten videre til skogsområdene, som byr på nye utfordringer og krever noe
mer teknisk styring av hundespannene. Men nå har vi vent oss til livet som hundesledekjører,
så dette blir moro!

Dag 6

Langs innsjøene og til Tromsø by
Frokost, lunsj
Denne dagen begynner med en reise langs flere innsjøer. På ettermiddagen går turen noen
kilometer gjennom et enkelt terreng før vi ankommer endestoppet på ekspedisjonen vår.
Her vil vi bli plukket opp av biler som tar oss tilbake til sivilisasjonen.
Vi ankommer Tromsø i løpet av kvelden hvor vi sjekker inn på vår hotell i sentrum av byen,
sentralt beliggende i forhold til flere av Tromsøs severdigheter. Nå blir det herlig med en
god varm dusj og en hotellseng etter flere dager i "bushen"! I kveld blir det middag på
egenhånd, det burde være enkelt å finne et godt sted å spise i Tromsø - "Nordens Paris".

Dag 7

Tromsø på egenhånd - hjemreise
Frokost
Etter en god og lang frokost er du klar for Tromsøs severdigheter. Du kan sette din bagasje
på oppbevaring på hotellet mens du koser deg i Tromsø by, du har hele formiddagen til egen
disposisjon. Ingen tvil om at Tromsø er vel verdt et besøk, byen ble i 2018 kåret til verdens
tredje beste reisemål for opplevelser. Enten du vil bese Ishavskatedralen, svette ut i
Tromsøbadets dampbad, ta et avbrekk fra hverdagslivet i Magic Ice Bar & Gallery, se Polaria
verdens nordligste akvarium eller besøke det Arktiske Universitetsmuseum med
Polarmuseet og den arktiske-alpine botaniske hage. For å nevne noe.
På ettermiddagen går flyet tilbake til Oslo, da er det godt å vite at flybussen stopper nær
hotellet.

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR

Programmet sist oppdatert 07. juli 2021, 13:55
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/femdagers-ekspedisjon-med-hundeslede-varen-2022/

Dette er inkludert
• Flybilletter t/r Oslo-Tromsø
• Transport i henhold til program
• 5 dagers mini-ekspedisjon med telt, utstyr og ytterbekledning
• Proviantering (frokost, lunsj, middag, snack)
• 1 overnatting på Thon Hotel Tromsø med frokost
• Alt nødvendig utstyr til ekspedisjonen
• Lokale guider og hundesledekjørere

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring, se eget punkt om forsikring.
• Egen favorittsnacks og enhver form for spesifikk mat du ønsker å spise underveis
• Drikkevarer utover det som er inkludert i provianteringen
• Middag siste kvelden i Tromsø
• Flybussen til Tromsø Lufthavn hjemreisedagen
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