PROGRAM: NORDLIGE HELGELAND - TIL
FOTS, I KAJAKK OG MED STEGJERN
5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Bodø - Støtt Brygge
Lunsj, middag
Avgang fra Oslo med SAS på morgenen. Vi lander i Bodø og hentes av vertskapet på Støtt
Brygge på flyplassen. Ferden går først til Bodø sentrum, hvor vi spiser lunsj på en av byens
restauranter. Etter lunsj blir det litt tid på egenhånd til å oppdage Bodø, før vi på
ettermiddagen tar rutegående hurtigbåt til Støtt (reisetiden er i overkant av en time).
Vel framme på Støtt ønskes vi velkommen av vertskapet og får høre historier fra stedet i
museet. Gled dere – Støtt brygge er tuftet på tradisjoner som går langt tilbake!
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På kvelden er det på tide med velkomstmiddag – og her sparer de ikke på noen ting. Gjør
deg klar for et av mange kulinariske høydepunkt i løpet av turen – i dag et treretters
sjømatmåltid.

Dag 2

Kajakkpadling
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost venter kajakkguiden på oss. Vi får en briefing før vi setter kajakkene på sjøen –
og mulighetene her er mange! Sammen med guiden legger vi opp til en kajakkopplevelse
som passer gruppens nivå.
Er du helt nybegynner vil du få et introkurs av guiden og du får lære om grunnleggende
kajakkferdigheter. Målet er at alle skal føle seg trygge i kajakkene før vi setter av gårde, og
at vi har trent på både teknikk og redning.
Et alternativ i dag er tur til vestsiden av Svenningen, den største øya i Støttværet som
vender rett mot Vestfjorden. Dette er det perfekte havområdet for brott og surf på
bølgene, samtidig som dere er beskyttet av små grunner, holmer og skjær.
På kvelden inntar vi enda et fantastisk treretters sjømatmåltid.

Dag 3

Breklatring på Svartisen
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi forflytte oss fra hav til is, og med ribbåten setter vi kursen mot Svartisen. Her
venter en opplevelse utenom det vanlige! Svartisen er Norges nest største isbre, 270
kvadratkilometer stor og rager hele 1564 m.o.h. Med stegjern og isøks skal vi innta
Svartisens rike, og en erfaren breguide tar oss med på en spektakulær tur hvor vi vil kunne
utforske bresprekker og se formasjoner og et utrolig fargespekter i isen.
Etter breturen spiser vi medbrakte matpakker, og setter kursen tilbake ut på havet. Vi gjør
en sving innom fyret Karlsholmen – kanskje kan det friste med et lite bad og et besøk på
baren i naustet her?
Tilbake ved Støtt Brygge er det «same procedure as every day» – et treretteres
sjømatmåltid venter på oss.
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Dag 4

Topptur til Rødøyløva
Frokost, lunsj, middag
Rødøyløva er med sine 443 meter over havet noe av det aller beste Helgelandskysten har å
by på når det gjelder utsikt. Som Støtt Brygge selv sier: «Dette er det mest majestetiske
fjellet vi kjenner til, og vi garanterer at dere også vil ha samme opplevelsen etter å ha vært
med oss opp!»
Vi starter dagen med ribbåt til Rødøy, før vi tar fatt på trappetrinnene opp mot toppen. På
toppen får vi en fantastisk utsikt over hele helgelandskysten – et minne for livet! Medbrakt
nistepakke spises underveis på turen.
For å gjøre turen til Rødøy komplett kjører vi vest for øya på returen og får tatt noen flotte
bilder av Rødøyløva sett fra sjøen.
Og hva tror du venter oss tilbake på Støtt? Selvfølgelig – mer lokal mat av høyeste kvalitet.

Dag 5

RIB-tur til Myken og whiskysmaking
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi ut i havgapet – Myken står på programmet. Og som båtkapteinen iblant
spøkefullt opplyser på overfarten: «Herfra er neste stopp Island». Historien om Myken er
historien om øya langt uti havet som holdt på å bli fraflyttet etter et stort forlis hvor mange
fiskere fra øya druknet. Det er også historien om ildsjeler som bosatte seg på Myken for å
skape liv i øysamfunnet. Av det har det blitt restaurant, Whisky-destilleri og mye mer.
På Myken finner vi verdens første arktiske Whisky-destilleri – også kjent som Norges største
Whisky-produsent. Siden 2014 har destilleriet drevet håndverksmessig produksjon av gin og
single malt Whisky etter gamle tradisjoner – og har vunnet mange priser og fått meget god
mottakelse internasjonalt. Gled dere til å smake på disse edle dråpene.
Etter omvisning og smaksprøver på destilleriet, spiser vi en god lunsj.
Tilbake på Støtt har du ettermiddagen ledig til å nyte omgivelsene. Gåturmulighetene er
mange, men kanskje frister det like mye å nyte stillheten og lyden av sjøskvulp nede ved
brygga?
I kveld feirer vi fantastiske dager ved Støtt og avslutter med nok en fantastisk treretters
middag.
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Dag 6

Hjemreise
Frokost
Etter frokost er det utsjekk og avreise med den rutegående hurtigbåten til Bodø. Ved
ankomst Bodø får vi litt tid i sentrum, før vi setter kursen mot Bodø lufthavn. Avgang med
SAS på ettermiddagen, og vi lander i Oslo tidlig kveld.
Takk for turen!
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