Helgelandskysten og Lofoten,
fly på hjemreisen.
Velkommen med på reise til et av Norges vakreste områder! Kystriksveien fra Steinkjer til Bodø blir av
mange kalt «verdens vakreste turistvei» og gir et vell av flotte opplevelser. Severdigheter som Torghatten,
De Syv Søstre, Svartisen og Saltstraumen ligger som perler på en snor. Vi skal også besøke Bodø og
luftfartens spennende historie.
Lofoten – det magiske øyriket nord for Polarsirkelen, er en opplevelse i seg selv med stupbratte fjell, små
fiskevær og kritthvite strender som får Sydens strender til å blekne av
misunnelse.Vår base blir Svolvær, Lofotens hovedstad.
Onsdag 12.juni Hjemstedet - Trondheim
Turen i dag går gjennom Hedmarks vide bygder, oppover Gudbrandsdalen og over Dovre til Trondheim.
Lunsjpause og benstrekk underveis. Vi sjekker inn på Thon Hotel Nidaros for middag og overnatting. Kanskje
rekker vi en liten runde i Trondheims gater før leggetid?
Torsdag 13.juni Trondheim - Brønnøysund
Frokost, utsjekk og avreise. I dag fortsetter vi nordover på E6 forbi Steinkjer og langs Snåsavatnet. Litt nord for
Grong tar vi av E6 og kjører mot kysten til vi møter Kystriksveien(Fv 17), som vi følger nordover. Nå må vi holde
øynene åpne. Det blir fjorder, berg, ferger-ja, opplevelsene står i kø!
Lunsj og benstrekk underveis. Torghatten reiser seg mektig ut mot Vesterhavet og vi kommer fram til
Brønnøysund, midt i leia, midt i Norge og med Norskehavet og Atlanteren rett utenfor døra. Like utenfor byen
ligger Skarsåsen, et gammelt fort fra siste verdenskrig.
Middag og overnatting på Thon Hotel Brønnøysund.
Fredag 14.juni
Brønnøysund - Sandnessjøen
I dag gir vi oss god tid med frokosten før utsjekk og avreise.. Vi fortsetter på Kystriksveien. Etter fergeturen fra
Horn til Anndalsvåg får vi Ylvingen, kjent fra serien ”Himmelblå”, på vår venstre side ute i havet. Etter nok en
ferge kommer vi inn til Tjøtta og Alstahaug, hvor De Syv Søstre befinner seg. Det blir en god pause ved
Alstahaug, der vi minnes presten og dikteren Petter Dass.Lunsj og benstrekk. Dagens mål er Sandnessjøen, med
middag og overnatting.
Lørdag 15.juni Sandnessjøen - Bodø
Frokost, utsjekk og avreise. Vi fortsetter på Fv17 til Kilboghavn, der ferga over til Jektvik tar en times tid.Vi
kjører gjennom flott Nordlandsnatur og tar en liten ferge mellom Korsvik og Forøy (ti minutter). Svartisen ligger
nå på vår høyre side og vi kjører gjennom Svartistunellen rett før Glomfjord. Ved Ørnes blir det benstrekk og
lunsj (ikke inkludert).Turen går videre til Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm. Dette er en fantastisk
opplevelse når den er på det sterkeste. Nå er det ikke lange veien igjen til Bodø hvor Thon Hotel Nordlys venter
med mat og seng.
Søndag 16.juni Bodø - Narvik
Etter frokost starter vi dagen med besøk på Norsk Luftfartsmuseum. Her får vi oppleve luftfartens historie på
nært hold, både sivilt og militært. Det blir noe tid på egenhånd og det passer å spise lunsj her (ikke inkludert).
Kl.14.00 setter vi oss i bussen for nye opplevelser. Vi kjører inn til Fauske, der vi setter kursen nordover til
Bognes. Her ferger vi over til Skarberget og nå er det ca. 80 kilometer igjen til Narvik for middag og
overnatting.Narvik var jo utskipingsstedet for malmen i Kiruna, og banen mellom de to byene ble åpnet i 1902.
Dette var også en av grunnene til at Hitler var interessert i Narvik.
9. april 1940 angrep tyskerne Norge og skipet Eidsvold ble senket. Kampene i Narvik vakte stor oppmerksomhet
internasjonalt.
Mandag 17.juni Narvik - Svolvær
Etter en god frokost sjekker vi ut av hotellet og besøker Krigsminnemuseet før vi fortsetter vestover mot
Lofoten. Vi følger fjorder, kjører over bruer og fjell og passerer kjente steder som Tjeldsundet og Lødingen. Nå
er vi ved ”porten” til Lofoten og vi kjører innover til selve hjertet i et av verdens vakreste reisemål. Basen vår
blir Svolvær, der vi bor tre netter på Thon Hotel Lofoten. Felles middag på kvelden.
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Tirsdag 18.juni Svolvær
Vi nyter frokosten, og i dag disponerer du tiden din selv. Svolvær er Lofotens hovedstad, et knutepunkt og
innfallsport for en stadig økende turisttrafikk. Bykjernen er oversiktlig med et nytt og vakkert torg. Du finner
blant annet ulike gallerier og Lofotens krigsmuseum i Svolvær.
Vi kan anbefale en tre-timers båttur til Trollfjorden kl.10.00 med M/S Trolltind (ikke inkludert). Reiseleder er for
øvrig behjelpelig med forslag til god utnyttelse av dagen.
Onsdag 19.juni Dagsutflukt i Lofoten
Frokost før vi i dag skal oppleve Lofoten på kryss og tvers. Vi besøker Vikingmuseet på Borg, en rekonstruert
høvdingegård med langskip, naust og smie. Lunsj i dag er ikke inkludert.
Vi er også innom det kjente fiskeværet Henningsvær, med det spesielle fjellet Vågakallen. Her kommer vi til å
oppleve det mest særpregede med hele Lofoten. Tilbake i Svolvær blir det litt tid før middag.
I kveld passer det kanskje med en liten spasertur i byen for å oppleve midnattssolen?
Torsdag 20.juni Svolvær - Evenes - Gardermoen
Etter en deilig frokost sjekker vi ut, pakker bussen og sier farvel til Lofoten for denne gang. Vi ankommer
Evenes i god tid før flyavgang og rekker lunsj før vi kommer dit. På Gardermoen venter bussen som bringer oss
hjem igjen.
Pris kr 16.990,- pr. person, som inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Komfortabel turistbuss på hele reisen
Reiseleder
Overnatting i dobbeltrom med halvpensjon ifølge program
Ferger
Inntredener ifølge program samt guide i Lofoten
Fire lunsjer
Flyreise Evenes – Gardermoen inkludert skatter og avgifter
Transfer Gardermoen – påstigningsstedet

Tillegg:





Enkeltrom kr 2.800,Båttur til Trollfjorden ca. 750,- pr. person
Lunsj utenom program
Avbestillingsforsikring kr. 800,-
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