Brevandring på Svartisen
Brevandring er så vel spennende som krevende. Enkelte partier krever sitt, men utstyrt med tau, isøks og stegjern er du godt sikret! Brevandring handler om samarbeid, å ha det gøy, og om gå ut av komfortsonen.
Engabreen er fantastisk flott der den ligger bare 100 meter over havet. Det gjør at den er lett tilgjengelig og
innen rekkevidde for de fleste. Vi setter sikkerheten høyt og våre erfarne førere gir deg grundig opplæring
i bevegelsesteknikk og sikkerhet før turen starter.

Varighet og nivå

Pris

Turen er på ca. 6 timer, men tid til reise t/r kommer i tillegg. Vær
forberedt på å tilbringe en hel dag ute, også i regn og vind.
Aldersgrense: 11 år. Det er en fordel om du har litt turkondisjon.
Større grupper blir oppdelt i mindre grupper med hver sin fører.
Rutevalg planlegges ut i fra gruppas størrelse og fysiske nivå.

900 kr pp. inkl. brefører + bre-utstyr. Tur/retur Holandsvika til
Engabreen er ikke inkludert og koster ca. 230 kr pp. Vi har et lite
gebyr for kortbetaling.

Ta med
• Stødige fjellsko,
• Varme klær, min. 2 lag (vanntette klær brukes bare når det regner)
• Hansker
• Solbriller
• Egen ryggsekk med plass til utstyr
• Lunsj (noe å spise og drikke)
Vi holder alt nødvendig bre utstyr.

Reservasjon er bindende, og skal gjøres minst 1 dag på forhånd.
Breturen har ingen værforbehold, så ta med vanntette klær om det
regner.

Overnatting
Vi anbefaler å bruke minst en natt i nærheten av Svartisen og
formidler gjerne overnatting under brevandring på Svartisen.
Enten det er i hotell, på campingplass eller på en øy ut i været.

Andre turmuligheter

fra Holandsvika kl. 11:00 om ikke annet er avtalt.
Reserver plass minst 1 dag i forveien.

Det finnes gode muligheter for å utforske den forrevne skjærgården
under Svartisen, enten på dagstid eller på en kveld. Bli med oss
i kajakk blant havørn og ville måker og opplev et lys og en stillhet
ulik noe annet.

Hvordan komme seg dit?

Påmelding/kontakt:

Holandsvika/Engabreen ligger ca. 160 km (2-3t med bil) sør for Bodø
og 140 km (4-5t med bil) nord for Mo i Rana langs kystriksvei 17.
GPS koordinater: 66°43’25.0”N 13°40’26.0”E

+47 410 82 981 // post@rocksnrivers.no
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