
Om turen:
La kropp og hode hvile mens 
kajakken tar deg gjennom grønt, 
klart vann. Her kan du være
tilstede i en verden der utsikten 
nedover er like fin som bortover og 
oppover. I kajakken kommer du 
tett på verdensarven og finner 
roen.  

Det blir padling, matlaging i det fri, 
kos rundt bålet, overnatting i telt 
og kanskje allsang. Strandhugg på 
flere av de 6.500 øyene i Unesco 
Verdensarv-området. Gode 
historier fra livet i øyene før og nå.

Program:
Dag 1 
Kl.10.00 oppmøte ved Vega 
Verdensarvsenter på Gardsøya. 
Utlevering og tilpassing av utstyr.
Vi padler sammen ut i Unesco 
området mot vårt mål som er 
Store Emårsøy. I løpet av turen gjør 
vi strandhugg og spiser lunsj. Før 
kvelden kommer skal vi prøve 
fiskelykken.Vi tilbereder 
bålmiddagen  sammen. 

Dag 2.
Frokost før vi padler ut i 
Verdensarvområdet. Vi gjør flere 
strandhugg og kommer tett på livet 
i øyan. Turen slutter med lunsj og 
et besøk på Vega Kystlag sitt 
museum på Vegstein Brygge ca. kl. 
14.00

Pris per person fra kr. 2.190,- *

Inkludert i prisen er følgende:
• Kajakk med sprutetrekk, vest, 

åre og sikkerhetspakke
• Tørrdrakt, fleece , sko og

hansker
• Telt, underlag og sovepose
• 2 lunsjer, 1 middag på bål og 1 

frokost.
• Besøk på Verdensarvsenteret og

Kystlagets Brygge
• Guide på hele turen

Turene kan gjennomføres i
perioden mai-september ved min 
4 og max 12 personer. Turen krever
at du har padlet kajakk før.  
Padletid pr dag ca 3-5 timer

(*ved max 12 personer)
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Telttur med kajakk, bålkos og gode historier i Vegaøyan
Verdensarvområde

2 dagers tur i padleparadiset Helgeland 
og UNESCO øyriket Vega
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