Havørnsafari på Smøla
Om turen
I dette vedlegget finner du informasjon om turen du har booket, samt annen generell info.
Turens varighet er ca 2 timer og vil foregå midt på dagen. Flytevester er inkludert i prisen og vi vil
ha disse klare for deg når du ankommer oppmøtestedet. Safarien vil foregå på sørsiden i Smølas
vakre skjærgård
Møtested
Oppmøtested er Straumen Småbåt og Gjestehavn, 9 km fra Edøy fergekai. Du finner også plassen ved å søke på “eagle safari smøla” på Google maps.
Bekledning
Båten vår er en åpen aluminiumsbåt. Den er spesialbygd for foto og det er ingen plass å gjemme
seg for regn eller vind. Ta derfor på gode klær, gjerne i flere lag så du kan tilpasse deg. Vi har
godkjente flytevester ombord i båten til deg. Ha også på gode sko og gjerne lue og hansker på
kalde dager. Husk at det alltid er kaldere på sjøen enn på land! Vi har et vanntett rom om du ønsker å sikre utstyret ditt. Husk å sjekk værmeldingen før du er med oss på tur
Overnatting
Har du ikke booket inkludert overnatting kan du ta kontakt med oss, eller direkte til Havkroa som
har et bredt tilbud. Klikk her for mer info
Avbestilling
Du kan avbestille bestillingen din innen 30 dager før turens start. Totalbeløpet blir da
refundert. Turer som blir avbestillt mindre enn 30 dager før avgang blir ikke refundert.
Om ikke annet er avtalt blir ikke turen gjennomført hvis du/dere ikke dukker opp 20 minutter etter
avtalt start. Sikkerhet har høyeste prioritet hos oss. En meget sjelden gang kan været sette en
stopper for gjennomføring av turen, vi vil da tilby deg en ny tur så snart været tillater oss å gjennomføre turen. Avgjørelse om å utsette turen grunnet værforbehold tas av guiden.
NB! Gebyrer for avbestilling tilbakebetales ikke.
WildPhoto Norway har ikke ansvar for personlige eiendeler som medbringes på turen.
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