Lofoten og Helgelandskysten,
fly på utreisen.
Velkommen med på reise til et av Norges vakreste områder! 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.
Vi skal også besøke Bodø og luftfartens spennende historie. Kystriksveien fra Bodø til Steinkjer 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.
Søndag 30.juni
Hjemstedet - Gardermoen - Svolvær
Avreise til avtalt tid. Flyet til Evenes har avgang fra Gardermoen kl. 08:55 og lander på Evenes kl.
10:35. Her venter bussen til Th. Liens på forventningsfulle gjester. Vi kjører inn i selve hjertet av et av
verdens vakreste reisemål og ankommer Svolvær hvor vi pakker ut for tre netter på Thon Hotel
Lofoten. På veien stopper vi for lunsj. Etter innsjekk på hotellet tar reiseleder dere med på en tur
rundt i Svolvær. Felles middag på hotellet.
Mandag 01.juli
Svolvær
Vi nyter frokosten ved sjøkanten før dagen brukes som vi selv vil. Svolvær er Lofotens hovedstad, og
bykjernen er oversiktlig med et nytt og vakkert torg, ulike gallerier og ikke minst Lofotens
krigsmuseum (inngang ikke inkludert).
Kl. 10.00 seiler M/S Trolltind på en tretimers tur inn til Trollfjorden, denne turen kan bestilles og
betales ved hjelp av reiseleder/hotellresepsjon. Lunsj på egenhånd, felles middag på kvelden.
Tirsdag 02.juli
Dagsutflukt i Lofoten
Frokost. I dag skal vi oppleve Lofoten på kryss og tvers. Vi besøker vikingmuseet på Borg, som er 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 får vi oppleve det
mest særpregede med hele Lofoten. Tilbake i Svolvær blir det litt egentid før middag. I kveld passer
det kanskje med en liten spasertur i byen for å oppleve midnattssolen?
Onsdag 03.juli
Svolvær - Narvik
Frokost og avreise. Vi reiser tilbake langs Tjeldsundfjorden, gjør en stopp ved Tjeldsund bru, passerer
Evenskjær og er i Narvik ved lunsjtider.Ettermiddagen bruker vi i en by som er knutepunktet mellom
sør- nord og øst-vest med sin helårs isfrie havn. Denne var jo årsaken til Ofotbanen og LKAB sine
muligheter til å skipe ut jernmalmen fra Kiruna. Tyskerne så også denne muligheten og var tidlig ute
med å sikre seg Narvik og omegn. Vi besøker Krigsminnemuseet som gir oss et godt bilde av fem
harde krigsår. Middag og overnatting i Narvik.
Torsdag 04.juli
Narvik - Bodø
Frokost og avreise. Vi fortsetter nå sydover på E6 og passerer Ballangen, kjører Efjordbruene til
Skarberget hvor vi ferger over Tysfjorden til Bognes. Turen går videre over Hamarøy langs Leirfjorden
til Fauske, der vi forlater E6 og kjører ut til Bodø. Det er blitt tidlig ettermiddag og vi starter her med
å besøke Flymuseet. Her er det også muligheter til å spise litt lunsj.
Vi tar en runde i byen før vi sjekker inn på Thon Hotel Nordlys Bodø. Det blir felles middag, og så ser
vi litt nærmere på bykjernen.
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Fredag 05.juli
Bodø - Sandnessjøen
Frokost og avreise.Vi forlater Bodø og fortsetter på Rv 17, også kalt kystriksvegen. Fjell, fjorder og
severdigheter står i kø de neste to dagene. Først passerer vi Saltstraumen, verdens sterkeste
malstrøm, videre forbi Glomfjord og vi får etterhvert Svartisen på vår venstre side. Vi ferger Forøy –
Ågskardet og Jektvik – Kilboghamn, der vi passerer Polarsirkelen. Her er muligheter for lunsj om bord
på ferga (ikke inkludert).Ferden går i naturskjønne omgivelser og om ikke lenge er vi fremme i
Sandnessjøen, der det blir middag og overnatting.
Lørdag 06.juli
Sandnessjøen - Brønnøysund
I dag nyter vi en lang og god frokost. Vi forlater Sandnessjøen og får med en gang fjellmassivet ”De
sju søstre” på vår venstre side før vi kommer frem til Alstadhaug. Der minnes vi presten og dikteren
Petter Dass og det blir en god pause. Videre ferjer vi Tjøtta – Forvik og til høyre ute i havet ligger
Ylvingen, kjent fra TV serien ”Himmelblå”. Det blir enda en ferge før vi ankommer Brønnøysund, midt
i leia, midt i Norge med Norskehavet og Atlanterhavet rett ut. Like utenfor byen ligger Skarsåsen, et
gammelt fort fra siste krig. Området er også kjent for ”Brønnøysundregisteret”. Det blir middag og
overnatting på Thon Hotel Brønnøysund og etter middag ser vi litt på sentrum i den lyse
sommernatten.
Søndag 07.juli
Brønnøysund - Trondheim
Frokost og avreise. Vi fortsetter sydover og får Torghatten på høyre side, mektig kneisende ute i
havet. Vi holder øynene oppe, fjord-berg-ferger-hav, opplevelsen står fortsatt i kø! Ved Høylandet
forlater vi Rv 17 (Kystriksveien) og kjører over til Grong og E6. Ferden går videre langs Snåsavatnet
forbi Steinkjer til Trondheim. I den gamle ”kongebyen” blir det middag og overnatting på Thon Hotel
Nidaros før vi tar en liten spasertur i sentrum.
Mandag 08.juli
Trondheim - hjemstedet
Frokost og avreise. Vi tar en liten runde med bussen i byen før vi legger ruta mot Oppdal, opp
Drivdalen og over Dovrefjell. Ved Dombås er vi inne i Gudbrandsdalen, som vi følger nedover.
Benstrekk og lunsj (ikke inkludert) underveis. Vi møter Mjøsa og de flate Hedmarksbygdene før vi
kommer til Oslo i 18-tiden.
Pris kr 16.990,- pr. person, som inkluderer:









Transfer påstigningsstedet - Gardermoen
Flyreisen Gardermoen – Evenes inkludert skatter og avgifter
Komfortabel turistbuss på hele reisen
Reiseleder
Hotellovernatting i dobbeltrom med halvpensjon ifølge program
Fire lunsjer
Ferger
Inntredener ifølge program og lokalguide i Lofoten

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