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En dag med aktiviteter for hele familien   

 
 

Høydepunkter 

Uendelige mange muligheter for hva man kan finne på i Alta. Vi har fjorder, fjell og vidde med vakker natur som bare 
venter på å bli utforsket.     

Dagen i dag starter i Øvre Alta på en lokal ranch for uteaktivitet, innom Sentrum for mulighet for lunsj og en 
interaktiv opplevelse i Laksens hus og avslutt dagen med å teste fiskelykken på Altafjorden.    

      

Dag 1: Ridetur ved en lokal gård 

 
10:00 – 12:30 Ridetur     
Bli med ut på en ekte lokal ranch! Flatmoen gård ligger ca 10 minutter 
fra Alta Sentrum i flotte omgivelser.  
Ved ankomst så vil du få treffe og bli fortalt om de forskjellige hestene 
og hvilke bruksområder de har. Her vil da også guiden høre om dere 
har ridd før og hvilke nivå dere er på.  
Så begynner moroa. Avhengig av ridenivå vil vi dra ut i skogen og 
enten gå, trave eller galoppere. Turen går langs stien som er omgitt av 
store trær og den eneste lyden som høres er hestens hover og pusten 
til hesten.  
Underveis så vil det bli en stopp ved en gapahuk og det er tid for 
drikke og hjemmelagede kanelsnurrer.  
Disse skogene er kjent for sin elgbestand, så hvis du er heldig får vi 
kanskje et glimt av kongen selv. 
 

 
 
 

 

14:00 – 15:00 Laksens Hus                                                                           
Kom innom Laksens Hus og få historien om hvordan den verdifulle 
villaksen i regionen ble grunnlaget for en ny næring, et 
kvalitetsprodukt som etterspørres over hele verden.                
Hvorfor og hvordan, spør du? Disse svarene og mye mer finner du 
her. Kunnskapen gir et godt grunnlag for dialog og diskusjon. 
Senteret tilbyr praktisk informasjon og morsomme aktiviteter 
relatert til ulike temaer rundt lakseoppdrett. Vi viser deg 
utfordringene vi jobber med, samt hvordan vi kan løse disse i 
fremtiden.  
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18:00 – 20:00 Fiske i Altafjorden                                                       
Bli med en lokal turistfiskebåt som tar deg med på tur på 
Altafjorden. Vakker natur, dyreliv med masse fugler og er vi 
heldige så kan vi se både havørn og niser på turen.                        
På denne fisketuren kan du fange torsk, sei, hyse, uer, kveite, og 
har du fiskelykken med deg kan du også få laks.                            
Snack og drikke vil bli servert underveis på turen. Og evt fisk du 
fanger kan du pakke og ta med når du forlater båten.  

 

 

 
 

 

Pris 

Pris per barn (12 år og under), aktiviteter som beskrevet . . .    NOK  1.345,- 
Pris per voksen, aktiviteter som beskrevet . . .       NOK  2.540,-         
Prisen er gyldig tom 30 sept 2020 

 
 
 

Prisen inkluderer: 

 Koordinasjon og kvalitetssikring av North Adventure 
 Turer og måltid som beskrevet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               Aktiviteter i Alta 
   Sommerturer 
 

North Adventure & Alta Guideservice  booking@northadventure.no 
Labyrinten 3, N-9510 Alta, Norway  +47 78 44 50 50 

 
 
Reservasjonsvilkår 

 
Alle tjenester av North Adventure er gitt til kunden på følgende vilkår og betingelser. 
 
Alle oppgitte priser ved North Adventure veiledende og er underlagt datoer og tilgjengelighet. Tilbudene er 
basert på den gruppe som reiser sammen, og en total faktura, med mindre annet er avtalt på forhånd. 
Eventuelle andre muligheter kan ordnes på forespørsel. 
 
Ingen av turene i beskrivelsene for turene er forhåndbooket eller reservert. 
En navneliste må gis til hotell som brukes for denne turen minst en måned før ankomst. 
 
Pris: 
Prisen på alle turer og tilbud omfatter bare det som er oppgitt i den medfølgende reiseruten. North Adventure 
forbeholder seg retten til å endre prisene ved omstendigheter utenfor North Adventures kontroll. 
 
Betaling: 
Ved bekreftelse av en tur, vil et depositum kreves for 30% av det totale beløpet, med mindre annet er avtalt. De 
resterende beløpet skal betales en måned før ankomst. Vanlige bank gebyr for behandling av utbetalingene vil 
bli lagt til fakturaen. 
 
Endringer etter bekreftelse: 
Individuelle endringer / justeringer som er gjort etter en tur er blitt bekreftet, vil bli belastet, med mindre 
annet er avtalt, 100, - kroner ekstra pluss moms per person per endring. 
 
Etter en tur er blitt bekreftet, forandringer i program / justeringer som blir gjort som krever ekstra arbeid vil 
bli belastet, med mindre annet er avtalt, 650, - kroner pluss moms per time i kontortiden og 1050, - kroner 
pluss moms per time i helgene og på helligdager, og etter 17.00 på hverdager. 
 
Alle endringer i prisen for turen vil bli identifisert og presentert for godkjenning før endringene blir gjort. 
 
Aktivitet leverandøren avbestillinger: 
Leverandørene av aktiviteter og transport kan avlyse utflukter på grunn av værforhold og sikkerhet for 
kundene. Hvis en alternativ aktivitet tilbys, og kunden aksepterer dette alternativet, vil det ikke være noen 
refusjon for aktivitetene. Ekstra kostnader kan idømmes for back-up løsninger med en høyere pris enn det 
opprinnelige programmet. 
 
Kunde avbestillinger: 
Ved kansellering av reiseruten av kunden, må North Adventure varsles skriftlig og følgende avgifter forfaller 
umiddelbart til betaling av kunden til North Adventure basert på meldingstidspunktet: 
0-14 dager før planlagt ankomst dato for reiserute: 0% av beløpet tilbakebetales  
15-29 dager før planlagt ankomst dato for reiserute: 50% av totalbeløpet tilbakebetales 
30 dager eller mer før planlagt ankomst dato for reiserute: administrasjonsgebyr NOK 550,-, resten 
tilbakebetales 
 
 
For bestilling og ytterligere informasjon: 
North Adventure 
Tel: + 47 78 44 50 50 
booking@northadventure.no 

 


