Nord-Norge med Tromsø, Nordkapp, Kiruna og Narvik.
Nord-Norge- en landsdel med mye uberørt natur og pittoreske små tettsteder.
Vi flyr til Tromsø, arktisk hovedstad og «den lille storbyen i nord». Byen er kjent for sitt pulserende
liv, Ishavskatedralen, lokal mat og vennlige befolkning.
Turen går videre til Alta, med den flotte Nordlyskatedralen rett utenfor hotelldøra. Vi skal besøke
Alta Museum med Nord-Europas største helleristningsfelt.
Selvfølgelig besøker vi Nordkapp, som ligger «på toppen av verden». Det mektige platået ruver 307
meter over Nordishavet og markerer endepunktet på det Europeiske fastlandet. Her venter en
spektakulær panoramafilm som tar deg med på en reise gjennom fire årstider i et landskap fylt av
kontraster, lys og storslått natur.Utenfor har vi sommernatten hvor lyset aldri tar slutt.
Vi fortsetter til samenes hovedstad Karasjok, byr på ekte samisk lunsj og vi får også et innblikk i
den samiske kulturen.
I Sverige besøker vi Kiruna, byen som i alle år har ligget på toppen av en «sveitserost», et område
fullt av gruveganger. Nå flyttes byen og vi skal få historien.
Vi avslutter turen i Narvik, denne strategiske havnebyen som betydde mye for Norge og var en
viktig grunn til at Hitler angrep landet under 2. verdenskrig.
Lørdag 22.juni
Hjemstedet - Gardermoen - Tromsø
Bussavgang fra avtalt sted til Gardermoen. Flyavgang Gardermoen kl. 13:35 med ankomst Tromsø kl.
15:30.
På flyplassen står en av Th. Liens busser klar til å ta fatt på opplevelsene i Nord-Norge. Det blir en
rundtur med bussen på vei til hotellet. Vi sjekker inn på Thon Hotell for middag og overnatting.
Kanskje det kan friste med en liten tur i sentrum etter middag?
Søndag 23.juni
Tromsø - Alta
Frokost og avreise.Turen i dag går via Breivik og ferje over til Svensby og videre til Lyngseide med
ferje over til Olderdalen. Så er vi på E6 igjen, som skal være vår kjørevei fram til Alta. Det blir
benstrekk og lunsjstopp på veien. Vi besøker også en sameleir, med suvenirer og kanskje noen
smaksprøver fra ekte samisk matkultur.
Turen legges innom Alta Museum, der vi får en omvisning i Nord-Europas største helleristningsfelt.
Middag og overnatting på Thon Hotel Alta.
Mandag 24.juni
Alta - Honningsvåg
Frokost og avreise.Vi forsetter på E6 videre til Skaidi og her tar vi en avstikker på Rv 94 til
Hammerfest, før vi fortsetter på E6 til Olderfjord hvor dagens lunsj blir servert. Turen går videre på
E69 langs Porsangerfjorden til Honningsvåg. Middag og overnatting på Scandic Hotel.
Etter middagen kjører vi opp til Nordkapp, som er turens høydepunkt. Selve Nordkapplatået ligger
309 m.o.h. Nordkapphallen er bygget ned i fjellklippen og her finner vi flere severdigheter; blant
annet en utstilling om Nordkapps lange historie som reisemål, St. Johanneskapellet, Grotten med
dens panoramautsikt og en spennende film av Ivo Caprino. Man kan kjøpe suvenirer og
Nordkappsertifikat. Vi håper på fint vær, slik at vi kan se det spesielle lyset. Bussen er tilbake på
hotellet ca.kl. 02.00.
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Tirsdag 25.juni
Honningsvåg - Lakselv - Kautokeino
Frokost og avreise.Turen i dag begynner med den undersjøiske tunnelen fra Magerøya til fastlandet,
langs Porsangerfjorden og fram til Lakselv. Kort stopp i Lakselv før vi kjører videre til samenes
”hovedstad” Karasjok, hvor også Sametinget ligger. Lunsjen i dag blir meget spesiell, den blir servert i
en storgamme og vi sitter i ring rundt ildstedet. Vi besøker museet «Sápmi» og får innblikk i samenes
kultur. Så går ferden videre over Finnmarksvidda med mye flott natur og før vi ankommer
Kautokeino, besøker vi Juhls sølvsmie og galleri.Deretter venter Thon Hotel for middag og
overnatting.
Onsdag 26.juni
Kautokeino – Kiruna – Narvik
Frokost og avreise.Det blir en liten snarvisitt innom Finland før vi passerer den svenske grensen ved
Karesuando. Vi fortsetter til Kiruna, som ligger i Lappland og er kommunesenter i Kiruna kommune.
På veien spiser vi medbragt matpakke.
Kiruna er et utpreget gruvesamfunn med store jernmalmforekomster. Etter mye kamp ble jernbanen
til den isfrie havnen i Narvik en realitet. Det blir en guidet rundtur i Kiruna hvor vi får høre om
historie, gruven og ikke minst flyttingen av byen. Deretter setter vi kursen rett nord-vestover langs
Ofotbanen og passerer Kebnekaise, Sveriges høyeste fjell, før vi kommer fram til Bjørnfjell og
riksgrensen til Norge.
Vi er nå i et historisk område ved Ofotbanen der rallaren og ikke minst trefningene under 2.
verdenskrig spilte sentrale roller.Narvik har fungert som utskipningshavn av jernmalmen fra Kiruna
siden 1902 og jernbanen fra Sverige gjorde Narvik til et strategisk mål for tyskerne under siste krig.
Byen ble tatt 9. april 1940 og i dette tyske angrepet ble panserskipene Eidsvoll og Norge senket. De
allierte forsøkte å gjenerobre Narvik gjennom to store sjøslag, 10. og 13. april, der havnen ble
omgjort til landets største skipskirkegård. Middag og overnatting i Narvik.
Torsdag 27.juni
Narvik – Evenes – Gardermoen – hjemstedet
Lang og god frokost før utsjekk.Vi pakker bussen og bruker litt tid i Narvik til blant annet et besøk i
Krigsmuseet. Det blir tid til lunsj (ikke inkludert) før bussen kjører til Evenes, flyavgang derfra kl.
15.45. På Gardermoen hentes vi og kjøres hjem. Takk for turen!
Pris kr 15.490,- pr. person, som inkluderer:
•
•

•
•
•
•

Komfortabel turistbuss på hele reisen
Reiseleder
Transfer påstigningsstedet-Gardermoen
Flyreise Gardermoen-Tromsø inkludert skatter og avgifter
Fem hotellovernattinger i dobbeltrom med halvpensjon
Fire lunsjer
Ferger
Inntredener/guiding ifølge program
Flyreise Evenes-Gardermoen inkludert skatter og avgifter
Transfer Gardermoen-påstigningsstedet

Tillegg:
Enkeltrom kr.2.000,Lunsj 22 og 27 juni
Avbestillingsforsikring kr 725,-
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