
Opplev Nordland! 

 

 

Kun det beste er godt nok – vi er garantisten for sterke natur- og kulturopplevelser 

Stella Polaris AS — PO Box 194, 8001 Bodø, Norway.  Tlf: +47 755 28 508   www.stella-polaris.no 

 

EVENTYRLIGE SALTSTRAUMEN! 

 

 
 

HAVSAFARI TIL SALTSTRAUMEN! 

Gjestene blir møtt av en guider fra Stella Polaris i resepsjonen på hotellet. RIB turen starter fra 

Hurtigrutekaia, der deltakerne får utdelt flytedresser, redningsvester, lue, votter og briller.  

Deretter bærer det rett ut i eventyret! 

 

           
                                                                            

Vi reiser i et spennende landskap og underveis til Saltstraumen gjør vi en del korte stopp og fokuserer på                                                                                  

historie, geografi og geologi. 
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Havørna, Nord-Europas største rovfugl, har et vingespenn på opp til 2,65 m og er et utrolig skue på nært 

hold. Salten har verdens største bestand av denne majestetiske rovfuglen. Vi kan ikke garantere ørn, men 

sannsynligheten stor! 

 

NESTE STOPP ER SALTSTRAUMEN! 

”Saltstraumen – verdens sterkeste malstrøm – 4 ganger i døgnet presser mer enn  

400 millioner m3 vann seg vei gjennom et tre km langt og 150 m bredt sund – kraftig 

strøm og dype virvler oppstår.”  

Under gitte forhold med stor flo og stor fjære kan virvlene bli opp til 10 m i diameter og 5 m dype.     

 

     Dette er en verdensattraksjon…        

 

 
 

 Nærkontakt med elementene, dette vil du huske lenge… 
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Steinalderfolket har ventet på deg i 10 000 år!   

I Saltstraumen har vi funnet noen av de første spor etter menneskers bosetting i Norge. Over 10 000 år 

gammel bosetting har vi funnet akkurat her. Mat og historieformidlingen på Tuvsjyen bygger på dette 

faktum.                                                                                   
                                                                               

   

 

Saltstraumen er omkranset av høye svaberg med panoramautsikt til fjord og fjell så langt øyet ser. 

Svabergene ble polert av en 3 km tykk isbre som dekket området under den mektige istiden for over 

13000 år siden.  Når isbreen begynte å trekke seg tilbake kom steinalderens fangstfolk til området... 
 

 

MIDDAG! (EN SMAK AV STEINALDEREN) 

Maten tilberedes etter eldgamle tradisjoner  i kokegrop. Først fyres det bål og varmes kokesteiner. 

Deretter legges de rødglødende steinene (ca 1000 grader) som over- og undervarme rundt maten og 

isoleres på toppen med jord.  

 

 

Nedi gropa kan det legges fangst fra fisketur, hele lam og store lår av rein. Tilbehør blir steinovns-brød, 

sopp, rot-grønnsaker, urter, bær, nøtter – en utrolig smakfull opplevelse. 
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Spenning rundt åpning av kokegropen. Det dufter «forførerisk» godt 

 

 

Underveis i måltidet berettes historien om steinalderfolket, og opplevelsen vi er med på er utviklet ved 

hjelp av arkeologisk faktainformasjon om funn av steinalderboplasser på Tuv i Saltstraumen, og hva som 

stod på menyen deres.  

 
  

Avreise med buss fra Tuvsjyen etter en flott kveld (ca. 40 min). 

 

 

 

VELKOMMEN PÅ MENINGSFULLE OPPLEVELSER MED STELLA POLARIS! 

 

 

 

                                                                                            

 

 


