
 Aktiviteter i Alta 

 WINTER TURER 

 

North Adventure & Alta Guideservice  booking@northadventure.no 
Bjørn Wirkolas vei 11, N-9510 Alta, Norway  +47 78 44 50 50 

 

AIP 010: Truger og Nordlys i Alta 

 
Sted: 

 
I og rundt Alta  

Flyplass: Ankomst og avgang Alta (ALF) 
Varigeht: 2 netter, 3 dager 
Minimum/Maximum 
Klær og utstyr: 

1 person / 40 personer 
Varme fritidsklær. Ull undertøy og sokker, varm genser eller fleece ,varme 
sko eller støvler (gjerne vanntett ), lue og votter , skjerf eller buff , varm 
ytre jakke. 
 

 
DAG 1: Velkommen til Alta 

 Sjekk inn på hotellet 

 

 19:00 – 23:30 AI23 Nordlyssafari med Pæskatun 

Bli med oss på Nordlysjakten! Våre erfarne guide bringer dere vekk fra 

byen og inn i villmarken hvor mulighetene for å se nordlyset er størst. 

Vi kan også dra til vår utfartsstedet, som ligger 20 minutters kjøretur 

fra Alta sentrum. Der kan man vente på nordlyset i komfortable varme 

skiferhytter. Der er det toaletter og teleskop. 

 

 

 

DAG 2: Truger, isfiske og middag 

 10:00 – 12:30 AI16 Trugetur og isfiske med arktiske lunsj 

Dette er den klassiske norske utendørsopplevelsen! På med trugene og inn i 

skogen går vi med en alaskahusky som trekker pulken med ekstrautstyret. Vi 

ser etter dyrespor og nyter den friske kjølige lufta i skogen. Vi borer hull i isen 

på et frossent vann eller elv og se hva vi klarer å fange. Vi lager oss lunsj i 

lavvoen rundt det åpne bålet før vi går tilbake. Husk å ta med deg kameraet – 

det blir mange flotte muligheter for fotografering! 

 

 

 19:00 –  AI18 Middag på Restaurant Haldde  

Opplev en unik kveld I det gamle senteret av Alta inkludert et 

gourmetmåltid på Thon Hotel Vica. På en av Finnmarks beste 

restauranter, restaurant Haldde, blir du servert en smakfull treretters 

arktisk måltid/middag med ingredienser som kongekrabbe, en 

variasjon av grillet tørrfisk (Boknafisk) og lettrøkt lår av rein og en 

«smak av det norske Lappland» til dessert. 

 

DAG 3: Farvell!  


