
Opplev naturen 
gjennom 

samiske øyne

Kom og bli kjent med vår samiske verden, Iellema gærdda, der naturen står i sentrum for våre 
åndelige tradisjoner. På vår høystandard lavvocamp bruker vi gammel samisk kunnskap, moderne 
mindfulness og naturen for å legge fra oss stress og tunge tanker. Her gjenoppretter vi vår relasjon 

med naturen slik at kropp og sjel henger sammen igjen. Og slik blir vi litt helere som mennesker. 



På Sámi Safari Camp lar vi stillheten, varmen fra ilden og luktene 
og lydene fra naturen omfavne oss. Samtidig kan det være 
vanskelig å logge seg av hverdagen. Oppmerksomheten vår blir 
ofte forstyrret av tankene våre som vandrer mellom fortid og 
fremtid. Tilstedeværelse er en eldgammel kunst, og her på camp
en bruker vi både gammel samisk kunnskap, moderne mindful
ness og skogsbading for å bli mer bevisst til stede i stunden. 
Så hygger vi oss med god mat og drikke, bålkaffe og lokale 
fortellinger i lavvoen. Og når natten smyger seg innpå, tar vi dere 
med ut på en stille vandring for å lytte til nattens lyder og for å 
besøke plassene for fortellingene vi delte ved bålet. Kanskje får 
vi i løpet av en vinternatt se nordlyset danse over stjernehimme
len, eller om sommeren oppleve midnattssola lyse døgnet rundt. 

Tilbake på campen finner vi søvnen i myke senger og i varmen 
fra vedovnen som vil holde oss varme gjennom hele natten – 
også når det er kaldt ute. Velkommen til vårt samiske pusterom 
tett på naturen, deg selv og samisk kultur!
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Sámi Safari Camp
E-post:  post@samisafaricamp.no

Telefon:  +47 414 77 822

Web:  www.samisafaricamp.no

Facebook:  @samisafaricamp

Oppmøte: Kaia på Drag/ Kjøpsvik 
 ca. kl. 15.00

Varighet:  2 døgn

Tid:  fredag – søndag hele året

Pris: kr. 8.000, pr. person / 2 døgn. 
 Inkludert: båtskyss t.r Drag/  
 Kjøpsvik, overnatting, mat 
 og opplevelse

Antall:  Min 2 pers. – max 6 pers.

Bekledning: Fjellsko/ støvler, vann og  
 vindtett jakke og bukse, 
 lue, votter, ullundertøy

Nivå: Middels, må kunne gå kortere  
 turer i ulent terreng rundt  
 campen

Passer for:   Voksne og evt familier 
 med større barn

Opplevelsen


