Boka skärgårdsstugan
i Likskärs Naturreservat

BO I STUGA PÅ GETSKÄR
AV OCH MED COLD ADVENTURES

Genuina
upplevelser
PÅ NATURE N S EG NA VILLKOR

Back to nature
MÖJLIGA TILLVAL:
GÅ EN ÖVERLEVNADSKURS
TILLSAMMANS MED OSS
LEV ROBINSONLIV
PÅ SKÄRGÅRDSÖN

NJUT AV
ÅRSTIDERNAS
VÄXLINGAR

UPPLEV TOTAL
TYSTNAD
OCH STILLHET

SMAKA PÅ
SKÄRGÅRDENS
SKAFFERI

NÄR DU VILL VARA FÖR
DIG SJÄLV EN STUND

SOMMAREN I SKÄRGÅRDEN

Har du någon gång känt att du bara skulle vilja dra i väg från allt? Från livet,
vardagen, jobbet och stressen? Bara ta med dig dina favoritmänniskor till en
helt annan värld, långt bort från allt det vanliga. Att gå back to basic, back to
nature – skala bort allt som inte är viktigt. Landa i ”häret och nuet”. På riktigt.
Det är det vi vill ge dig och de dina ute på Getskär – 2 mil ut i den yttre skärgården.

På sommaren lever hela skärgården upp. Mestadels av lokalbor som då lever
sina stugliv ute på någon av de 800 öar som finns i Kalix skärgård. Båtfolket
kryssar mellan öarna och gör strandhugg för att sola, bada och umgås. Ute på
Getskär njuter man av sol och bad på stranden, fiske, paddla kanot eller kajak
och njuter av stillhet. Om man vill upptäcka fler öar hänger man med oss på en
skärgårdssafari till skärgårdens smultronställen med de bästa öarna och
stränderna. I vår skärgård finns massor av delikatesser, bla vår landskapsblomma
åkerbärsblomman, som ger sina bär i juli/augusti och finns längs skärgårdens
strandlinje för den som vill njuta av denna delikatess i sin renaste form.

GETSKÄR PÅ VÅRVINTERN

Vårvintern är den kanske allra bästa årstiden för att njuta av tystnad och stillhet
i skärgården. Snön och isarna ligger ännu kvar från vintern, men ljuset, solen
och värmen skvallrar om att sommaren är på gång. Precis då, nånstans runt
mars och april, är det som bäst för att uppleva ensamheten och härligheten ute
i Likskärs Naturreservat. Den här tiden är man ute själv, utan andra människor,
så långt ögat kan nå. Lägg bort din telefon, din padda och din dator. Låt oss lära
dig hur du lever av och med naturen och njuter av vad den har att ge.

FÖRFALLSTIDEN:
SVÅRT ATT TA SIG
TILL ÖN – BOKA
SKÄRGÅRDSHUSET
ISTÄLLET

SAFARI MED TEMA:

KALIX LÖJROM
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Är du är nyfiken på livet långt bort från stressen och närma dig naturen?
Då kan vi hjälpa dig med de kunskaper du och dina nära och kära behöver för
att klara er själva ute i skärgården. Vi lär er att hugga ved, att göra upp eld i
olika situationer, hämta vatten från isen, laga mat, fiska, finna matnyttigheter
i naturen, vad man kan och får göra och kanske vad man inte ska göra – att läsa
naturen på naturens villkor. Att leva av och i naturen för en stund, ger dig och
dina kära en möjlighet att stanna upp och ta vara på tiden – tid tillsammans.
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SAFARI MED TEMA:

FÖRFALLSTIDEN – NÄR ISEN VARKEN BÄR ELLER BRISTER

Förfallstiden som vi kallar den, är den tid på året då isen varken bär eller brister.
Vi har egentligen två förfallstider, en på senhösten och en på vårvintern. På
hösten kan det vara en ganska långdragen tid, då vi behöver kylan för att isarna
ska lägga sig och bli riktigt stadiga. Perioden infaller från november till januari
och kantas av både busiga höststormar och härliga soldagar med vår krispiga
och klara höstluft.
Förfallstiden på våren är det motsatta. Då väcks allt till liv efter vår långa
vinter. Ljuset kommer tillbaka, fåglar och allt djurliv exploderar och allting är
bara galet magiskt. Allt det här sker under några få veckor i månadsskiftet
april–maj. Alla vi som bor längs Bottenvikens kuststräcka längtar sedan länge
på denna tid. Att då, när isen släpper sitt grepp om Bottenviken, få åka ut med
båt bland isflaken och lyssna på allt djurliv, uppleva ljuset, stillheten och
klangen från isflaken som krockar med varandra, det är en upplevelse som man
sent glömmer. Det här är en tid som alla någon gång borde få uppleva.

SKÄRGÅRDENS
SKAFFERI

HÖSTEN – TIDEN ATT NJUTA AV SKÄRGÅRDENS SKAFFERI

På höstsommaren och hösten, är det dags att njuta av allt ätbart som skärgården
har att ge. Hallon, blåbär, lingon, hjortron och kantareller är ett axplock av det
naturen ger oss. Löjromsfisket är också i full gång. Från mitten av september
till slutet av oktober fiskas vårt guld - Kalix Löjrom upp från det rena vatten
som finns i Bottenvikens skärgård, från Piteå till Haparanda. Bryggan på
Getskär gästas ofta av löjfiskare som stannar till på morgonen och skakar sina
nät efter nattens fiske. Den här tiden rekommenderar vi att man ger sig ut på
en skärgårdssafari med oss till de olika öarnas smultronställen för bär och
svampplockning och fiske. Känslan att komma hem med egen-plockade råvaror
från skärgården och tillaga det över öppen eld eller på en murikka är oslagbar.
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FÖRFALLSTIDEN:

Förutsättningarna för våra isar ute i skärgården är en vetenskap, och det ena
året är det andra aldrig likt. Ibland har vi fina isar i november, ibland dröjer det
in i januari innan istäcket har lagt sig. Isen finns i en mängd olika sorter och
kvalitéer. Vi brukar benämna det i två olika sorter. Kärnis och ”snöis”. Kärnis är
rent vatten som efter en längre tid med ganska stark kyla i lugn och ro har fått
frysa samman. Denna is ger ofta en god kvalité och hållbarhet och ger också ofta
goda förutsättningar att under vintern kunna färdas mycket och länge på isen.

TINA NER
PÅ EN Ö – I TRE
VECKOR

SÄSONGSSTART:

SAFARI MED TEMA:

SOL, BAD
OCH Ö-LIV

SOMMARENS
BÅTTRAFIK
DRAR IGÅNG

SAFARI MED TEMA:

ISLOSSNING

Skärgårdssafari tillsammans med oss
Vi tar med dig ut på en skärgårdssafari en heldag där vi styr raka spåret mot
det bästa av det bästa. Sommartid besöker vi de bästa stränderna, vi ger dig en
inblick i lokalbornas skärgårdsliv och besöker öar med intressant historia. Vi
tar med fika från Elsas Café och lunch & middag tillagas och äts utomhus och
är givetvis gjord av våra lokala råvaror. På hösten, njuter vi av skärgårdens
skafferi. Vi ger oss ut på jakt efter säsongens bär och svampar och kanske till
och med fiske. Lunch och middag lagar vi tillsammans med råvarorna från
dagens skattjakt.

Tur till Getskär med båt
Tur till Getskär med skoter

BERGÖN

KALIX

RÅNÖN
SKÄRGÅRDSUDDEN
HUVÖN

BÅTÖN
NYBORG
STORÖN

VÅRA TURER TILL GETSKÄR

GETSKÄR

LIKSKÄR

Efter förfallstiden och islossnings-perioden i maj, så startar
vi upp vår båttrafik till ön, som är regelbunden under
sommarmånaderna.

Hos oss kan du boka ett fullutrustat
skärgårdshus på fastlandet med alla
bekvämligheter eller vår mysiga
skärgårdsstuga ute på Getskär med sina
charmiga utmaningar - två mil från
fastlandet.
Se lediga datum på hemsidan!

HASTASKÄRET

Kalix
skärgård

Likskärs Naturreservat

På vårvintern i mars och april brukar isarna ligga och då kör
vi ut er med skoter och pulka.

SKÄRGÅRDSHUS ELLER
SKÄRGÅRDSSTUGA?

BERGHAMN

RENSKÄR

Naturen styr vårt liv i skärgården och
för en ö så pass långt ut som Getskär,
så innebär det att vi inte har ett exakt
turschema alla årstider.

NORDANSKÄR

På hösten är turerna bokningsbara till in i november månad
och anpassas efter våra bokningar på ön såväl som naturens
krafter med väder och vind.
Uppdaterad info finns i bokningen på vår hemsida.

SKRÄDDARSY DIN
DRÖMVISTELSE

På vår hemsida kan du enkelt hitta det
datum som passar dig och boka valfri
längd på din semester eller vistelse.
På efterföljande steg kan du vraka och
välja bland en uppsjö av olika tillval
för att skapa din bästa skräddarsydda
vistelse hos oss.

DET BÄSTA AV DET
BÄSTA – FÄRDIGA PAKET

På hemsidan kan du hitta olika aktuella
paket fyllda med det bästa av det bästa
för just den säsongen, årstiden eller
helgen. Dessa paket finns det i regel
bara ett exemplar av så boka snabbt om
du hittar något du gillar! Alltid med en
silverlining för maximal upplevelse.

Boka ditt äventyr idag på www.coldadventures.se
KONTAKTA GÄRNA OSS FÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR, FRÅGOR ELLER MER INFORMATION!
MADELENE BODLUND 070 22 55 404, MADELENE@COLDADVENTURES.SE

WWW.COLDADVENTURES.SE
BOKNING@COLDADVENTURES.SE

INSTAGRAM & FACEBOOK @COLDADVENTURES
KALIX, NORRBOTTEN, SWEDISH LAPLAND

