
 

 

Kajakk-  og aktivitetsferie på paradisøya Fuerteventura 

 

Fuerteventura er kjent for sine mange 

vulkaner, et mildt og gjestmildt klima, 

et eldorado for vannsport og sitt 

krystallklare vann. Det finnes mange 

måter å oppleve Atlanterhavets perler 

på, men vi elsker å oppleve dem i 

kajakk. Forestill deg å gli sakte 

fremover i solnedgangen… ikke  en 

lyd fra andre enn årene som bryter 

den speilblanke overflaten. Eller å 

lære deg eskimoruller og bølgesurf i 

varmt vann og uten tørrdrakt?  

Vi har, sammen med våre spanske guider, 

lagt opp en fantastisk energigivende, 

inspirerende og miljøvennlig reise rundt 

store deler av Fuerteventura og til den 

vakre naboøya Isla del Lobos. Dette er en 

ypperlig aktivitetsferie for alle der fart er 

mye mindre viktig enn opplevelser, men 

samtidig padler vi lange og fine turer slik 

at også vi som lever og ånder for 

friluftsliv gleder oss til dagene på og ved 

Atlanterhavet. Vi har valgt oss ut et fint 

hotell og leiebiler som base for turen. Det 

gir gode muligheter for andre aktiviteter 

all den tiden vi ikke padler og det er kort 

vei til vulkaner, grotter, snorkling og 

strender. 

Høydepunkter:  

Vulkaner, grotter, herlige dager i kajakken, snorkling, , 

lokal mat. Ballspill, bading, boccia, annen vannsport og 

soling etc. er alltid mulig. Fantastisk padleutstyr, guider og 

instruktører i verdensklasse. 

 



 

 

Program 

På Fuerteventura legges programmet opp ut fra vær, vind og havdønninger. Vi tar sikte på å få 

besøkt både naboøya Lobos Island, Pozo Negro, ørkenen rett sør for Corralejo og alle mulige 

vulkaner, grotter og andre severdigheter i løpet av uka. 5 dager padling, 1,5 dag «fri» til å se 

vulkaner og grotter, bading alle dager og ei hel uke fylt av varme og kos. Vi legger inn 

grotteturer og andre severdigheter i nærheten av padledestinasjonene våre når sjansene byr 

seg og tar en padlefri dag for å få tid til å utforske øya også utenfor kajakken. Denne gangen 

har vi også satt av tid til å lære deg å beherske både eskimorulle og lek i strandsurfen dersom 

du ønsker det. Uansett nivå og forhåndskunnskaper! Lite er så gøy som å kjenne at kajakken 

glir i rasende tempo gjennom bølgene mens du hviner av fryd og kontrollerer kajakken 

elegant.  

 

TIDSROM: 20.-27.november  2022 

PRIS: 20500 kr. pr.person i dobbeltrom. 22500,- i enkeltrom 

ALDER: Fra 15 år. Under 18 år kun i følge med voksen. 

Alle deltagere må kunne svømme. 

NIVÅ: Må ha padlet litt tidligere. Ikke konkurranse- 

tempo, men turene har en lengde på 15-20km og gir fantastiske 

naturopplevelser for alle. 

 

HVA ER INKLUDERT 

Fly Oslo- Puerto del Rosario inkl. medbragt bagasje a 23 kg 

Flyskatt  

Mat på flyet. 

7 netter i dobbeltrom på hotell 

Frokost alle dager, lunch på de fem padledagene. 

Transport til og fra alle aktiviteter i programmet. 

Kajakkleie inkl. årer, spruttrekk, 

nødvendig utstyr og redningsvest. 

Norsk turleder 

Padling, grotteturer, gåturer og 

vulkanbesøk  

 

HVA ER IKKE INKLUDERT 

Reise- og avbestillingsforsikring 

Drikkevarer 

Middager 

Lunch utenom padledagene. 

Tips 

Eventuelle inngangsbilletter på 

«fridagen» 

 

 



 

 

BESTILLING OG BETALING 

Booking skjer på https://www.deltager.no/event/Fuerteventura2022 . Depositum forfaller 

25.januar eller 7 dager etter bekreftet påmelding. Sluttbeløpet forfaller til betaling 50 dager før 

avreise. Egen faktura (både depositum og sluttbeløpet) sendes ut pr. e-post til deltagerne. 

Reisedokumentene sendes ut ca 3 uker før avreise, praktisk info om reisen sendes ut i mars. 

 

 

REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING 

En reise – og avbestillingsforsikring er en omfattende forsikring 

som gir deg betydelig trygghet i mange situasjoner som kan oppstå 

før og under reisens gang. På reiser til utlandet er reiseforsikring 

en nødvendighet. På aktivitetsferier er det lurt å ha en 

reiseforsikring som dekker reisens formål. 

 

AVBESTILLINGSREGLER 

Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for å 

gjennomføre reisen. Hvis du har tegnet en 

avbestillingsforsikring og må avbestille på grunn av akutt  

sykdom, ulykkestilfeller eller dødsfall, får du refundert 

 beløpet fra forsikringsselskapet. Ved avbestilling gjelder 

følgende gebyrer fra vår side: 

 

Inntil 65 dager før avreise: kr 4500 (depositumet)  

64–40 dager før avreise: 50 % av reisens pris 

Under 40 dager til avreise: Ingen refusjon  

 

PASS 

Nordmenn trenger gyldig pass for innreise til Spania. 

Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass er gyldig 

ved avreise/hjemreise. 

 

VAKSINASJON 

Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlege eller 

www.folkehelseinstituttet.no for nærmere informasjon og andre 

spørsmål angående helse på reise. 

 

REISEVILKÅR 

Reisevilkårene er grunnlag for både dine rettigheter som reisende og 

våre som arrangør. Alminnelige vilkår for pakkereiser og 

Spesialsports reisebetingelser får du ved å kontakte oss. Rana 

Spesialsport AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den 

nødvendige garanti. 

 

https://www.deltager.no/event/Fuerteventura2022

