
Kveldsvandring 
med bålkos og 
samiske myter

Har du hatt en flott dag og vil toppe den med noe ekstra? 
Vil du invitere med deg noen på en romantiske eller bare sosial opplevelse der dere 

dyrker hverandres selskap og får nye impulser? Løsningen er riktig så trivelig og heter 
kveldsvandring ved elva Karasjoka. Her får du en herlig avslutning på dagen, om du vil!



Kveldsvandringen starter på Karasjok Camping. Her settes 
mobiltelefoner i flymodus, så bare kameraet kan brukes,  
og den som trenger det får låne ekstra ytterklær. 

Med vår lokale guide i spissen, vandrer vi sammen inn i det 
gamle, vakre elvelandskapet. Underveis får dere historier 
om stedet og om den mektige elva Karasjoka. Dere får høre 
fascinerende samiske fortellinger om hvordan verden ble 
skapt og om de gamle gudene som en gang rådde grunnen her. 
På et fint sted i landskapet har vi gjort i stand en stemningsfull 
bålplass. Her får dere tilbringe herlig egentid på reinskinn ved et 
stort, knitrende bål. Alt ligger til rette for å nyte bålet, utsikten 
og hverandre! Vi har også en liten kurv med godsaker og 
overraskelser som vi setter igjen til dere ved leirplassen. 
På avtalt tid henter vi dere tilbake. 

Transport til og fra Karasjok Camping kan ordnes ved bestilling.

M
im

ir 
AS

.  
Fo

to
:  

Ad
ob

e 
St

oc
k

Turen Karasjok Camping AS
E-post:  post@karacamp.no

Telefon:  +47 970 72 225

Web:  www.karacamp.no

Facebook:  @karasjokcamping

Oppmøte: Karasjok Camping kl. 21.00

Varighet:  2 timer, kl. 21.00-23.00

Tid:  Bookes senest kl 16.00 
 samme dag. Henting fra 
 kl. 20.30 etter avtale. 
 Turguide på engelsk og  
 norsk. (Kan kanselleres ved  
 dårlig vær og ekstremkulde)

Pris: Kr. 600,- pr. person (+ evt  
 transport). Gruppepris for 
 6 personer, kr. 3000,-. 
 Familiepris 4 personer 
 kr. 2000,-. Inkludert: guide,  
 fortellinger, lån av ekstra  
 klær, varm drikke, snacks/ 
 småmat, reinskinn til å sitte/ 
 ligge på, ekstra ullpledd

Antall:  Max 6 personer

Bekledning:  Klær etter vær. Ha på godt  
 med innerklær (ull), og flere  
 lag, samt god lue og skjerf

Passer for:   Alle som kan gå et stykke i  
 normalt terreng


