
 

Ut på fjorden og inn i fjellet 
En opplevelse utenom det vanlige for bedrifter, lag, eller andre grupper  

som vil ha en dag utenom det vanlige med fokus på sosialt samvær, matopplevelser og natur 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fra hav til fjell 
Tegn fjellsiden med dine egne skispor 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Megård eller Røsvik havn starter vi 
turen i båt fra Salten Veteranbåtlag. Vi går 
ut i Foldfjorden, hvor fiskemulighetene er 
mange og mannskapet er kunnskapsrike 
om hvor gode fiskeplasser er. Det er et rikt 
dyreliv rundt fjorden, kanskje får vi se både 
havørn, reinsdyr og småhval. Vi fisker og 
koser oss på havet og fisken smaker best 
når den kokes om bord og spises i lag med 
flatbrød og rømme. Vi går videre inn til 
gjestehavna ved Kobbelv Vertshus, hvor 
en helt spesiell matopplevelse venter. Vi 
går langs fjæra og opp noen trappetrinn til 
vi er ved tunnelen som er et krigshistorisk 
minnesmerke over ”drømmen om 
Polarjernbanen”. 
http://www.youtube.com/watch?v=Jvyr2DGjs_k 

 

 

 

Oppmøte på Megård eller Røsvik kai etter avtale, transporten hit er man 

selv ansvarlig for. 1200 kr pr. person med et minimumsantall på 8. Bestill 

hos Kobbelv Vertshus på Tlf. 75 69 58 01 e-post: post@kobbelv.no. 

Mulighet for overnatting og kursfasiliteter etter avtale. 

 

Opplev jomfruelig natur fra hav til fjell i 
Sørfold! Med utgangspunkt fra Styrkesnes, 
kjører vi rib eller båt inn til Bjørnsvika, hvor 
skituren starter. Turen går forbi et gammelt 
gårdsbruk, gjennom et dalføre, og opp på 
toppen av Bjørnsvikfjell. Herlig flotte 
kjøredrag fra 916 meter over havet. Vi kan 
skaffe godkjent guide på forespørsel, eller 
gruppen kan selv ha med godkjent 
fjellguide. Vi stiller med kjentmann/kvinne. 
Egen transport til Vertshuset og Styrkesnes 
Overnatting på Kobbelv Vertshus i 
dobbeltrom / enkeltrom med fullpensjon 
som inkluderer frokost, nistepakke, termos 
og 3 retters middag. Turen kan kombineres 
med seminar eller andre aktiviteter. 

  

 

 

 

Tidsperiode: februar – mai (avhengig av snøforholdene)  
Pris weekend Nkr. 1350,- pr person pr. døgn. Pris midtuke: Nkr. 1500,- pr 

person pr døgn. Passer for 4 - 8 personer. Bestill hos Kobbelv Vertshus 
på Tlf. 75 69 58 01 eller e-post: post@kobbelv.no.  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jvyr2DGjs_k
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En smak av pudder 
Et opphold for toppturentusiaster.   

Utforsk ubevandret natur med ski på beina sammen med venner eller kollegaer.  
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Jobb inne, spis ute 
En opplevelse litt utenom det vanlige for bedrifter som ønsker et kurs, møte eller arbeidsseminar 

med fokus på en uforstyrret atmosfære, arbeidsro, matopplevelser og natur 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til våre bedriftskunder tilbyr vi fleksible 
løsninger og godt vertskap. Vi ønsker å 
bidra til motiverte kursdeltagere, med 
kontinuerlig kaffe – og te servering, fruktfat 
og sunn pausemat som en del av vårt 
konsept. 
Ønskes et avbrekk fra det faglige og en 
helt spesiell matopplevelse med kortreist 
mat fra Saltens spisskammer? La oss ta 
deg med på tunnelmiddag! Turen ned til 
tunnelen er en opplevelse i seg selv, 125 
trappetrinn ned langs Baggfossen. I 
tunnelen skaper vi en helt egen stemning 
med levende lys, røffe tremøbler, 
oppvarming fra gass og grue og historier 
om levd liv, skrømt og tradisjoner.   
http://www.youtube.com/watch?v=Jvyr2DGjs_k 

 

 

 

Helpensjon per person i enkeltrom inklusiv tunnelopplevelse kr. 1585,- 

Dagpakke per person kr. 395. Passer for grupper fra 10 - 30 personer.  

Bestill hos Kobbelv Vertshus på tlf. 75 69 58 01  

eller på e-post: post@kobbelv.no.  

 
 

To dager på tur til topper du ikke visste om! 
Skikjøring fra 900-1100 moh rundt Foldfjorden 
og Leirfjorden. 

Dag 1: Med utgangspunkt i Styrkesnes, kjører 
vi rib eller båt inn til Bjørnsvik hvor skituren 
starter. Turen går gjennom et dalføre, og til 
toppen av Bjørnsvikfjell.  Herlige flotte 
kjøredrag fra 916 meter over havet.  

Dag 2: Ørneskorken fra øst er en fantastisk 
skiopplevelse. Du får 1100 høydemeter rett 
fra veien, 10 minutters kjøring fra Vertshuset. 
Snøen ligger beskyttet og fint i dalen helt opp 
mot toppen. På normale somre vil store deler 
av turen ha snø til langt ut i juni.  
Forutsetter egen transport og guide. 
Inkluderer overnatting på Kobbelv Vertshus 
med fullpensjon: frokost, nistepakke, termos 
og 3 retters middag.  

 

 

 

Tidsperiode: februar – mai (avhengig av snøforholdene)  
Pris weekend Nkr. 2500,- pr person for 2 døgn. Pris midtuke: Nkr. 3000,- 
pr person for 2 døgn. Passer for 4 - 8 personer. Bestill hos Kobbelv 
Vertshus på Tlf. 75 69 58 01 e-post: post@kobbelv.no.  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jvyr2DGjs_k
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Hamsuns verden i Hamsuns Rike 
En dag dedikert til Hamsuns leven og virke for grupper av alle slag 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berømt og fordømt 

Temadag om Knut Hamsun på Hamsunsenteret, Hamarøy 

 
 

           

   
         Familieglede på Englenes øy 

På Engeløya i Steigen er det kun fantasien som setter grenser. Her er en smakebit av det 

du og familien kan oppleve på verdens vakreste øy 

 
 

Du får en varm velkomst i det du 
ankommer Steven Holls arkitektoniske 
verk i Hamsuns navn, før vi beveger oss 
inn i foredragssalen. Her vil et foredrag 
valgt fra vår rikholdige foredragsmeny bli 
presentert. Du kan selv velge foredrag på 
forhånd og vi tilpasser oss gjerne dine 
behov. Videre blir det omvisning og fri 
vandring i senteret før vi får en kortreist 
matopplevelse i regi av Tranøy 
Opplevelser. Etter lunsj skal vi ut på 
Æventur. Dette er en opplevelse utenom 
det vanlige som tar deg med ut i Hamsuns 
verden; den nord-norske naturen. Her 
opplever du Hamarøys natur og Hamsuns 
litteratur gjennom vandring og teatertablå. 

Oppmøte på Hamsunsenteret, transporten hit må den enkelte stå for 

dersom annet ikke er avtalt. Prisen på 515,- pr. person inkluderer hele 
dagen, og forutsetter en gruppe på min. 15 personer. Bestill på Tlf. 75 50 
34 50 eller hamsunbooking@nordlandsmuseet.no 
Dersom ønskelig kan dagen kombineres med kurs og konferanse, kontakt 
oss for innspill og tilbud. 

Det er håndterlig og behagelig å tenke seg 
Knut Hamsun som to menn – forfatteren 
og politikeren – og å berømme den ene og 
fordømme den andre. Men Knut Hamsun 
var bare ett menneske. Det er vårt 
utgangspunkt for temadagen «Berømt og 
fordømt» på Hamsunsenteret. 
 
Dagen begynner med velkomst og aperitiff. 
Deretter setter vi oss til rette i utstillingen 
der dere får en innledning om dagens 
tema. Det blir rom for samtale, 
engasjement og refleksjon før dere 
utforsker utstillingen og bygget på egen 
hånd. Vi fortsetter med en smakfull lunsj 
basert på lokale råvarer. Til slutt fordyper 
vi oss i Markens grøde – boken som vant 
nobelprisen i 1920, ble delt ut til tyske 
soldater under andre verdenskrig, og som 
fortsatt er et relevant og levende verk i 
verdenslitteraturen. 

Pakken tilbys i perioden september tom april. Varighet ca 3 timer.  

Oppmøte på Hamsunsenteret, transporten hit må den enkelte stå for 
dersom annet ikke er avtalt. Prisen på 370,- pr. person inkluderer hele 
dagen, og forutsetter en gruppe på min.15 personer.  
Bestill på Tlf. 75 50 34 50 eller hamsunbooking@nordlandsmuseet.no 
Dersom ønskelig kan dagen kombineres med kurs og konferanse, kontakt 
oss for innspill og tilbud. www.hamsunsenteret.no 

mailto:hamsunbooking@nordlandsmuseet.no
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«Mellom bakkar og berg ut med havet..» 
På Engeløya blir det realitet av sangen, 
med storslåtte fjell ute i havgapet og utsikt 
rett ut til lofotveggen. Når denne 
fantastiske rammen er lagt, er det bare å 
kle på seg turskoene og bli med på en 
vandring tilpasset deg og familiens behov. 
Turen ender på Skagstad gård, der barna 
får utforske gården mens de voksne kan 
kose seg rundt bålet i Smia. Dersom dere 
vil, kan vertskapet tilberede middag til dere 
her. Neste dag er det duket for besøk hos 
den mystiske Grevinden på Galleri 
Grevinden, før dere avslutter helga med et 
besøk hos Lefspia, kafeen med 
hjemmelagede lefser og bakverk. Du kan 
ikke la sjansen gå fra deg med å ikke 
smake på hennes berømte 
møsbrømlefser! Dere overnatter i flotte 
rorbuer på Røssøy og oppholdet er basert 
på selvhusopphold. 
 
 
  
 

Pakken tilbys i perioden august tom april.   
Oppmøte på Steigen Tur, Røssøy, 8289 Våg, transporten hit må den 
enkelte stå for selv. Prisen på 4500,- pr. gruppe på 6 personer.  
Bestill på Tlf. 47 37 22 37 eller post@steigenbooking.com 

Turen baserer seg på selvhusopphold, og dersom man ønsker mat i 
Smia vil dette komme i tillegg. Andre aktiviteter er tilgjengelig, Spør oss 
om forslag! 



Møtes på Engeløya? 

På Engeløya tar vi i mot både store og små grupper til kurs og møter. Ingen atmosfære er bedre til å 
få inspirasjon og påfyll i en ellers så hektisk hverdag. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thina 

Hest og mestring står i fokus når vi legger til rette for en helg for store og små, venner eller familie til å 
oppleve vakker natur fra hesteryggen. 

 
 

 

 
 
 

 

Thina er en enkel ridepakke som er rik på 
opplevelser og moro. Oppholdet er basert 
på selvhushold i Stallstua. Pakken 
inneholder i utgangspunktet to ridetimer, 
men dette er valgfritt. I tillegg til ridning har 
vi flere alternativer til turløyper, kunst og 
kulturopplevelser, aktiviteter og spa - spør 
oss og vi skreddersyr etter ønske. 
Rammen for oppholdet legges rundt sosialt 
samvær på tunet ved ankomst, bålkos og 
fellesskap i rideopplevelsen. Ridning 
passer for store og små, drevne og 
nybegynnere. Fortell oss hvor du ligger i 
løypa, og vi legger til rette for dette. Vi 
avslutter oppholdet med en tur til Hamarøy 
bygdetun, der det er mulighet for 
bespisning før avreise.  

Pakken koster 1120 ink. 2 ridetimer. Maks 19 pers. Oppholdet er basert 
på selvhusopphold og har mye frihet i forhold til egenaktivisering. Helland 
Hestesenter kan være behjelpelig med transport fra Oppeid. For bestilling 
kontakt tlf. 926 02 383 eller  kontakt@hellandhestesenter.com  

Dere ankommer Lefspia Kafe og 
Kurslokale når det måtte passe, og her blir 
dere tatt i mot med kaffe og vafler. 
Kurslokalet rommer opp til 20 personer og 
vi avtaler lunsj etter deres ønsker. Når 
kursdagen er over er det tid for å installere 
seg i nye, flotte sjøhus på Røssøy, før vi 
drar ut til Skagstad Gård for en annerledes 
og stemningsfull middag i Smia. Her blir 
dere tatt i mot på en måte dere sent vil 
glemme, og gården er det perfekte sted for 
å avslutte en produktiv dag og fokusere på 
det sosiale. Dagen etter fortsetter på 
Steigen Sjøhus, der det blir både frokost 
og lunsj og med kurs så lenge dere måtte 
ønske. Vel møtt! 
 

Pakken koster 1750 pr. person, fullpensjon i enkeltrom. Maks 20 
personer. Kursopplegget forutsetter egen transport, men vi kan være 
behjelpelig dersom dere ønsker dette. Ta kontakt for mer informasjon hos 
Steigen Booking 47 37 2237 eller post@steigenbooking.com.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Gryttning 
Gryttning gir hytteturen en ny dimensjon og kan benyttes av alle typer grupper. Alene eller i 

kombinasjon med kurs og konferanse, feiringer og andre arrangementer 
 
 

 

 
 

 

 

Middag venter når man ankommer gården 
fredag ettermiddag, basert på kortreist mat 
fra gården og bålkos og moro på tunet. Vi 
har flere alternativer for å gjøre det ekstra 
interessant - hva med oppblåsbar moro 
eller en helt spesiell fotballkamp? Kontakt 
oss for forslag og tilbud! Etter en 
tradisjonell bondefrokost skal vi ut i 
naturen på hesteryggen. Vi tilpasser nivået 
til dine ferdigheter på hesteryggen og den 
passer for både nybegynnere og mer 
drevne ryttere. Ferden går videre til Tranøy 
Opplevelser, der det blir lunsj i fjæra med 
ulike teambuildingsaktiviteter hvis 
ønskelig. Maten baserer seg på friske 
råvarer av høy kvalitet og vi lager all mat 
fra bunnen og tilbereder den ute i fjæra. 

Pakken koster 1320 ink. 2 ridetimer, en overnatting  og mat under hele 
oppholdet. Maks 10 pers. Helland Hestesenter kan være behjelpelig med 
transport fra Oppeid. For bestilling kontakt tlf. 926 02 383 eller  
kontakt@hellandhestesenter.com  

  



 

Julius 
En all inclusive på Hamarøy, med smakebiter av det beste vi har å tilby- valget er ditt og du kan ta 

med deg jobben, familien eller vennegjengen, her er det rom for alle! 
 

 
 

     

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rekreasjon og velvære i Hamsuns Rike 
En helg dedikert til avslapning, natur og kulturopplevelser med vennegjengen, jobben, klubben - ja de 

du ønsker å dele gode opplevelser med! 
 
 

    

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dere kommer til dekket bord fredag kveld, 
og det blir utlevering av rom og hester. På 
lørdag blir det ridning før lunsj, og etter 
lunsj kan dere velge mellom følgende 
aktiviteter; spa, havseilas og innendørs 
klatring. På kvelden blir det middag og 
festlig lag, hvor vi har flere morsomme 
aktiviteter på lur dersom det er ønskelig. 
Søndagen byr på ridetur i majestetisk 
nordlandsnatur og en helt spesiell lunsj i 
fjæra basert på kortreist, hjemmelaget mat 
som tilberedes ute, før vi søker det 
kulturelle i Galleri Mormors Hus eller på 
Hamsunsenteret. Denne pakken inneholder 
noe for en hver smak, og enda er 
mulighetene mange. Kontakt oss for råd, 
tips og skreddersøm 

Pakken koster fra 2995 avhengig av aktivitet, 2 overnattinger og mat under 
hele oppholdet. Maks 19 pers. Helland Hestesenter kan være behjelpelig 

med transport fra Oppeid. For bestilling kontakt tlf. 926 02 383 eller 
kontakt@hellandhestesenter.com 

Etter en varm velkomst på Sommersel 
Marina fredag kveld bærer det ut på ridetur 
på lørdag med enkel lunsj som serveres 
ute hvis været tillater det. Videre tar vi 
dere med på spa hos Regina på Tranøy. 
Her får dere kose dere i jacuzzi og badstu 
mens dere venter på spabehandling. 
Smakfull hjemmelaget mat leveres på 
rorbua. Vi dekker bordet og gjør alt ferdig 
til dere kommer tilbake fra spabehandling. 
Velg mellom 4 ulike retter pluss kake. På 
søndag drar vi på besøk til Galleri 
Mormors Hus, et lite galleri som har 
spesialisert seg på kunstneren Dagfinn 
Bakke, Vertskapet tar varmt imot dere, og 
serverer kaffe og hjembakt kake. Vi 
avslutter oppholdet med Hamsunsenteret. 

Pakken koster 5-7 pers kr 2390,- 8-10 pers: kr 2090,- for 2 overnattinger i 
rorbu og forutsetter selvhusopphold utenom de overnevnte måltider. 
Forutsetter egen transport Spabehandling ut over tilgang på badstu 
betales av hver enkelt etter hva som velges. Bestill på 976 94 34 /909 
25 505 ellersommersel.marina@gmail.com 
  

 



 

Velvære for alle sanser 
En hverdagsflukt for deg og din kjære eller en mannfolkfri helg for venninnene? Avslapping og 

sanselige opplevelser står på menyen hos Regina på Tranøy 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Bo på Edvardas Søster og velg mellom 
følgende behandlinger på Spa Regina 

 Vichydusj med Aquatic Skrubb 
Algeinnpakning 
Ansiktsmassasje mens du ligger i 
pakningen 

 Vichydusj med peeling 
Leireinnpakning Marine Prelude 
Ansiktsmassasje mens du ligger i 
pakningen 

 Rygg-nakke-skuldermassasje 
Algepeeling for hele kroppen 
SPA ansikt med rens, fuktighetsmaske og 
massasje 

 Aromamassasje 
Algepeeling for hele kroppen 
Ansiktsrens med massasje 
 

Pris: 2900 ink. badstu og utendørs Jacuzzi på ankomstdagen, lån av 
badekåpe og håndkle, en rikholdig behandlingsdag på Spa Regina og 2 
overnattinger hos Edvardas Søster med selvhushold. Forutsetter egen 

transport til Tranøy- et sted med flerfoldige kunst og kulturtilbud. 
Bestill på 75 77 15 10 eller post@sparegina.no 


