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Du kan finne flere morsomme og spennende 
vinteraktiviteter i Kirkenes på vår nettsted. Gå til 
denne adressen, eller skann QR-kode ovenfor.

WWW.VISITKIRKENES.INFO

Trenger du avstand så er Finnmark et bra sted å reise til. Her er 2 m 
ingen problem og du slipper å stå i kø. Vi har plass, spennende turer 
(mange privat uten andre gjester), matopplevelser i verdensklasse og 
venter på deg. Velkommen!
Turer kan bestilles på det lokale turistkontoret (Dr. Wesselsgate 15B) 
eller direkte hos turoperatøren. Vennligst bestill turene på forhånd 
(min 24 timer). Alle turer krever min 2 personer. Henting fra Thon 
hotel og Scandic hotel i Kirkenes er inkludert. Alle våre medlemmer 
og tilbydere følger de gjeldende smittevern tiltak og anbefalinger og 
er oppdatert til enhver tid.
Kirkenes ligger på 69 grader nord og 30 grader øst , som er like langt 
øst som Istanbul og Kairo. Russland og Finland er våre nærmeste 
naboer, og denne strategiske plasseringen har vært en viktig faktor i 
den dramatiske historien i grenselandet. Du kan lære mer om områ-
det på Grenselandmuseum eller på en av våre guidede turer. Klimaet 
i Kirkenes er spesielt og veldig tørt, spesielt om vinteren. Det klare 
og stabile været gjør Kirkenes til et av de beste stedene å observere 
nordlyset fra september til mars.
Kom og besøk dette vinterlandskapet. Vi tilbyr et stort utvalg av akti-
viteter hele året, på et sted der vinter og sommer er som natt og dag.

Fakta:
 •  Kirkenes er kommunesenter i Sør-Varanger kommune med rund 

10.000 innbyggere.
 •  På grunn av den nordlige beliggenheten, kan du oppleve mid-

nattssola fra 19. mai til 25. juli og polar natta fra 28. nov til 15. jan.
 •  Kirkenes er en moderne by, plassert midt i vill natur. Byen har en 

god infrastruktur med både flyplass, havn, sykehus, og en rekke 
butikker. 

 •  Juli er den varmeste måneden, med en gjennomsnittstemperatur 
på 12,4 ˚C. Den kaldeste måneden er januar med - 10,5 ˚C.

 •  Sør-Varanger er en av de viktigste plassene for fangst av  
kongekrabber i Barentshavet, og spesielt Bugøynes er konge-
krabbe bygda i kommunen.

 •  Kommunen er enorm med 3900 m², og vi anbefaler også å  
besøke Pasvikdalen, Neiden, Bugøynes og Grense Jakobselv.

•  Vinteren vår er lang og vakker og varer normalt fra Nov - April. Det 
er perioden du kan bestille en av våre spennende vinteraktiviteter.

Åpningstider og informasjon:  
+47 464 13 600  svanhovd@nibio.no 

Besøkssenter Øvre Pasvik nasjonalpark  
Brunbjørnutstilling  
Konferansesenter 

Overnatting 
Lokal mat  
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BARENTS SAFARI
Fjellveien 28, 9900 Kirkenes
+47 901 90 594
www.barentssafari.no

”Great Adventures in Norwegian Lapland since 1996”.  
Snøskuter turer, Kongekrabbe safari, Nordlys safari med kunnskapsrike 
guider. Varm bekledning inkludert i alle turene.

2000,- 1000,-3 timer
Daglig 09.00 
og 13.00

KI03 Snøskuter Safari Kirkenes  
Min 2 personer, 01. Des – 20. April 

15 min transport med buss fra  
Kirkenes til basecampen vår. 
Snøskutertur med lokal guide og 
interessante fakta på vei. Turen går i 
et spektakulært landskap, og du blir 
fulgt av dyktige guider. Før start får 

du varme klær / hjelm og guiden gir opplæring og sikkerhetsinfo. Turen 
passer for reisende med Hurtigruta.

Merk: for å kjøre snøskuter kreves et gyldig førerkort. Personer uten 
lisens kan bare delta som passasjerer. 

Inkluderer transport, guide, varme vinterklær, hjelm, sko 

3,5 timer
Daglig 09.00, 
og 13.00

KI02 Kongekrabbesafari med snøskuter inkl. fersk  
kongekrabbemåltid 
Min 2 personer, 01. Des – 20. April 

Henting på hotellet. Guidet snøskuter 
tur til fangststedene våre ut på  
fjordisen. Du er med på å ta opp 
teiner for å fange fersk krabbe. 
Snøskutertur (2 personer per skuter, 

single skuter mot tillegg i prisen) med flere foto stop underveis.  
Etter snøskuter turen sitter vi ved bålet i lavvoen og nyter ferske  
kongekrabber med tilbehør + kaffe og te. Transport tilbake til Kirkenes.

Merk: for å kjøre snøskuter kreves et gyldig førerkort. Personer uten 
lisens kan bare delta som passasjerer.  

Inkluderer transport, guide, varme vinterklær, hjelm, sko, måltid, kaffe/te

KIRKENES BOOKING - PASVIKTURIST AS
Dr. Wesselsgate 15B, 9900 Kirkenes
+47 78 99 50 80 / +47 415 44 346
www.pasvikturist.no

Bookings kontor for de beste aktivitetene i Kirkenes. Vi har lokal kunnskap. 
Sightseeing turer i minibuss med lokal guide. Private turer uten andre 
gjester. Vi følger alle smitteverns regler og du kan trygd reise med oss. 
Gjerne syr vi i hop et program over flere dager inkl overnatting.

3800,- (1-6 personer) 
4800,- (7-12 personer)2 timer

KI31 Kirkenes sightseeing & Russian border – privat tur 
Bestill en privat sightseeing tur  
(uten andre gjester)
Min 1 person, maks 12 personer
01. Nov – 30. April  

En trygg måte å utforske Kirkenes og 
omegn. Vi garanterer en innholds-
rik tur kun til deg eller din gruppe, 
ingen andre gjester. Først kjører vi 

gjennom Kirkenes inkl stopp ved et utsiktspunkt og gir en full Kirkenes 
sight seeing. Etterpå går turen videre til den russiske grensen og til 
gruve byen Bjørnevatn. Våre lokale guider gir deg info om historie, det 
daglige livet, forhold til Russland, klima og mer. Turen kan kombineres 
med besøk på Snowhotel, Grenselandmuseum og mer. 

Merk: må bestilles min 3 dager før turdato

Startpris 2 timer:  
3800,- for 1-6 personer og  
4800,- for 7-12 personer,  
etter det 1000,- per påbegynt time 
(1-12 gjester)

min  2 timer 
max 9 timer

Tilgjengelig mellom
08.00 and 23.00

Private turer med lokalguide 

Bestill en privat sightseeing tur  
(uten andre gjester) 

Min 1 person, maks 12 personer
01. Nov – 30. April 

Kirkenes sightseeing, Russiske  
grense, Snøhotell, Nordlysjakt, 
Pasvik, Neiden, Bugøynes,  

Grenselandmuseum, Andersgrotta, utsiktspunkter og andre attrak-
sjoner eller måltider kan inkluderes. Vi lager gjerne et program til deg. 
Du får en personlig opplevelse men en av våre kunnskapsrike guider 
(norsktalende). Turer kjøres i vår ny Mercedes minibuss.

Merk: private turer må bestilles min 1 uke før turdato

KI08  Nordlys – Kongekrabbe – Snøskuter inkl. fersk  
kongekrabbe måltid

Min 2 personer, 01. Des – 20. April

Henting på hotellet. Guidet snø-
scooter tur til fangststedene våre ut 
på fjordisen. King Crab Catch. Du  
er med på å ta opp teiner for å fange 
fersk krabbe. 

Snøskutertur (2 personer per skuter, single skuter mot tillegg i prisen) 
med flere foto stop underveis for å se på Nordlys. Etter snøscooter-
turen sitter vi ved bålet i lavvoen og nyter friske kongekrabber med 
tilbehør + kaffe og te. Transport tilbake til Kirkenes.

Merk: for å kjøre snøscooter kreves et gyldig førerkort. Personer uten 
lisens kan bare delta som passasjerer. I April kjøres turen ikke som 
nordlys tur. 

Inkluderer transport, guide, varme vinterklær, hjelm, sko, måltid, kaffe/te

3,5 timer  Daglig 18.00

2300,- 1150,-

KI04 Nordlys safari med snøskuter 

Min 2 personer, 01. Des – 20. April

Henting på hotellet. Snøskuter 
kveldsturen starter fra vår camp 6 km 
fra Kirkenes. Tur er med kunnskaps-
rik guide. Før start får du varme  
klær / hjelm og guiden gir opplæring 
og sikkerhetsinfo. 
Flere stopp på vei for å jakte på 

nordlyset i spektakulære omgivelser. Vi kan ikke garantere at vi ser 
nordlyset - dette er avhengig av værforhold men vi kan garanter en flott 
tur! Transport tilbake til Kirkenes.

Merk: for å kjøre snøscooter kreves et gyldig førerkort. Personer uten 
lisens kan bare delta som passasjerer. 
I April kjøres turen ikke som nordlys tur.
 
Inkluderer transport, guide, varme vinterklær, hjelm, sko 

3 timer Daglig 18.00

2300,- 1150,-

1990,- 995,-

Tilgjengelig mellom 
08.00 and 23.00

avgangstid avtales ved booking



Snowhotel Kirkenes 365
01. Des – 30. April
Velkommen til Snowhotel Kirkenes 
365 - det mest spesielle hotellet i 
Kirkenes! Som det første hotellet 
fullstendig laget av snø og is, pre-
senterer vi stolt at vi har åpent 365 
dager i året! Opplev et virkelig Winter 
Wonderland, alle årstider. Passer 
for både par og familier, frokost og 

middag er inkludert. I leiren vår er det mye moro å gjøre, med huskyer, 
valper og reinsdyr.
Du kan velge mellom en overnatting, besøk eller besøk med middag

1840,-

KIRKENES SNOWHOTEL
Sandnesdalen 14, 9910 Bjørnevatn
+47 78 97 05 40 
www.snowhotelkirkenes.com

Snowhotel tilbyr de følgende turene. 
I tillegg kan du overnatte på Snowhotel eller i de vakre hyttene  
«Gammer» av høy standard som ligger ved fjorden.
Kontakt dem direkte for mer informasjon.

4 timer
 
Daglig 13.00

KI16 Kongekrabbesafari 
01. Des – 30. April

Kongekrabbesafari med snøscooter-
slede på isen. 
Fangst av kongekrabbe og et deilig 
måltid blir servert på denne turen. 
 

MERK: I begynnelsen og slutten av sesongen (desember og april), kan 
turen gå med båt hvis isforholdene ikke er egnet for snøscooter.

Inkluderer transport, guide, varme vinterklær, hjelm, sko, kongekrabbe 
måltid, kaffe / te

920,-

KI50 Husky safari
01. Des – 30. April

Denne turen er en av de beste  
måtene å reise i den arktiske tun-
draen. Du får varme klær og blir tatt 
med til ditt husky teamet. Vår guide 
kjører sleden, og gjestene deltar som 
passasjerer

Merk: på denne turen er det ikke mulig å kjøre hundesleden selv 

Inkludert transport, guide, varme klær

1840,-2 timer
 
Daglig 13.00 920,-

KI27G Overnatting i nordlys hytte “Gamme” 
Besøk vår kuleste vinterattraksjon, 
Snowhotel. Og overnatt i ei varm og 
koselig hytte. Pakken inkluderer en 
overnatting i en hytte av høy stan-
dard. Hyttene ligger rett ved siden av 
snowhotel og restauranten, i vakre 
omgivelser: Transfer fra / til Kirkenes 
13.00, lokal middag i restauranten 
(varm del av hotellet), frokost.

MERK: Menyen er satt, og hvis du har spesielle matpreferanser, trenger 
å vite det allerede når du bestiller.

2480,-1 overnatting Daglig 13.00 1240,-

BIRK husky
9925 Svanvik
+47 900 78 248 
www.birkhusky.no

BIRK husky tilbyr hundesledeturer i Pasvikdalen. I tillegg kan du bo i 
vårt koselige gjestehus rett ved grensen til Russland. Vi serverer lokal 
mat i vår samiske lavvu, og du kan leie langrennski, truger eller fat 
bikes for å utforske området. Vi følger alle smittevernsregler.

KI29 Hundekjøring - eksklusiv dagstur med maks 8 gjester

Min 2, maks 8 gjester 
Bli med på en dag ute på sleden i 
Pasvikdalen. Personlig tur hvor du får 
styre ditt eget team av hunder med 
hjelp av våre guider. To personer per 
slede. Guiden kjører en egen slede 
og viser dere veien og hjelper til 
underveis. Opplæring blir gitt før start. 

Lunsj i samisk lavvu etter turen. Varme klær inkludert. Turen starter 10.00 
i Kirkenes og du er tilbake på hotellet kl 16.30.

1.12-23.12.20: hver dag
1.1-20.4: tirsdag, onsdag og torsdag 
Andre dager på forespørsel

3200,-6,5 timer 10.00 1900,-
4200 kr per person for single slede

KI14 Eksklusiv hundeslede kveldstur inkl overnatting  
i gjestehus – maks 8 gjester

Min 2, maks 8 gjester 

Bli med på en kveldstur ut på  
hundesleden i Pasvik, på jakt etter 
nordlyset. Personlig tur hvor du får 
styre ditt eget team av hunder med 
hjelp av våre guider. To personer per 
slede. Guiden kjører en egen slede 
og viser dere veien og hjelper til un-
derveis. Opplæring blir gitt før start. 

Kjøretur på ca 10-20 km. Middags servering i samisk lavvu etter turen. 
Overnatting i vårt koselige lille gjestehus inkl frokost. 08.30 transfer 
tilbake til Kirkenes med ankomst 09.30.

1.12-23.12.20 – hver dag
1.1-20.4 tirsdag, onsdag, torsdag og søndag 
Andre dager på forespørsel

3700,-16,5 timer 17.00 2400,-
dobbelt rom

KI27 Overnatting på Snowhotel – en uforglemmelig opplevelse 

inkl transport, 3 retters middag (i vår koselige varme restaurant),  
overnatting i -4 ˚C i gode varme soveposer, frokost

2480,-1 overnatting Daglig 13.00 1240,-

KI18 Besøk på Snowhotel 

inkl transport, guide, inngangs billett

800,-Daglig 13.00 400,-

KI28 Besøk på Snowhotel med 3 retters middag 

inkl transport, guide, inngangs billett, 3 retters middag i vår varme og 
koselige restaurant

1200,-3 timer Daglig 18.00 600,-

2,5 timer



KI44 3 dager Husky tur – eksklusiv tur med maks 8 gjester
Min 2, maks 8 gjester
 
Bli med på en villmarkstur i Pasvikdalen 
med våre hunder. Vi kjører hundeslede i 3 
dager med 2 overnattinger i villmarkshytta, 
servering av lokal mat og bading av den 
tradisjonelle badstuen - her får du det 
beste vintereventyret! Gode sjanser for å 
se nordlyset! Alle måltider fra lunsj til lunsj 
er inkludert. Eksklusiv og personlig tur der 
du kjører din egen slede. Guiden viser deg 
veien og hjelper underveis 

Dag 1 henting mellom 10.45 – 12.00 
(Kirkenes/flyplass/Snowhotel) – tilbake 
16.30 dag 3

Datoer: 10.12.20,   25.12.20,   29.12.20,   15.01.21,   22.01.21,
 29.01.21,   05.02.21,   12.02.21,   19.02.21,   26.02.21,
 05.03.21,   12.03.21,   26.03.21,   02.04.21

7100,-3 dager 10.45 - 12.00 5000,-
8700 per person forsingle slede

KI01 Kongekrabbesafari
01. Des – 30. April, min 4 gjester 

På vei til båtavgangen i en vakker 
fjord forteller vår guide historier 
om regionen. Foto stopp ved den 
russiske grensen. Før vi starter ut 
med båten får alle nødvendige klær 
og utstyr. På vei til vårt fangstområde 
kan vi møte havørn, nise og andre 

arter. Foredrag og fersk kongekrabbe lunsj blir servert om bord båten.

Inkludert: transport, nødvendige klær, alkoholfrie drikkevarer, fersk  
krabbelunsj

1890,- 945,-3,5 timer  Daglig 10.00

Art Safari
Jarfjord, 9900 Kirkenes
+47 924 397 46 

Fisketurer, dykking og opplevelser 
på fjorden i Nordnorge

Kirkenes Taxi
Presteveien 1, 9900 Kirkenes
+47 78 99 13 97
www.kirkenestaxi.no

Kontakt oss eller book på ditt overnattingssted

1300,- for 1-4 personer1 time

Russiske grense  
min 1, maks 4 personer 
På denne turen tar vi deg  
til Storskog og den russiske 
grensen. Vi tar deg også 
til den gamle grenseover-
gangen på Skafferhullet, 
og til en utsiktspunkt over 
Kirkenes..

1800,- for 1-4 personer1,5 timer

Nordlys jakt  
min 1, maks 4 personer 

Opplev nordlyset, også 
kjent som Aurora Borealis. 
Denne turen tar deg til 
Storfjellet, 16 km utenfor 
Kirkenes, hvor det er lite 
kunstig lys som forstyrrer. 
Her kan du oppleve dette 
fantastiske fenomenet.

2500,- for 1-4 personer2,5 timer

Neiden  
min 1, maks 4 personer 

På denne turen tar vi deg 
til Neiden, hvor du kan se 
vakre Neiden elva med  
fossen, og det russiske 
ortodokse St. Georges ka-
pellet, bygget i 1565. Også 
verdt å se er Neiden kirke 
bygget i 1902  
(i stavkirke stil) og Øst- 
Samisk museum.

400,- for 1-4 personer30 min

Kirkenes  
min 1, maks 4 personer 

På denne turen tar vi deg rundt i 
byen. Du vil se byen fra et utsikts 
punkt og sjåføren tar gjerne bilder, så 
husk å ta med et kamera. Vi passerer 
også Andersgrotta, kirka, torget og 
andre viktige severdigheter.

KI14A Eksklusiv hundeslede kveldstur – maks 8 gjester

Min 4, maks 8 gjester 

Bli med på en kveldstur ut på  
hundesleden i Pasvik, på jakt etter 
nordlyset. Personlig tur hvor du får 
styre ditt eget team av hunder med 
hjelp av våre guider. To personer per 
slede. Guiden kjører en egen slede 
og viser dere veien og hjelper til 
underveis. Opplæring blir gitt før start. 

Kjøretur på ca 10-20 km. Middags servering i samisk lavvu etter turen. 
Transfer tilbake til Kirkenes med ankomst 23.00  

1.12-23.12.20 – hver dag
1.1-20.4 tirsdag, onsdag, torsdag og søndag 
Andre dager på forespørsel

3990,-6 timer 17.00 2500,-

Kirkenes Taxi

Kirkenes Taxi

Kirkenes Taxi

Kirkenes Taxi

Art Safari


