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HELGELANDSKYSTEN
TRONDHEIM - BRØNNØYSUND - SANDNESSJØEN - ØRNES - RØROS
Avreise 7.juni - 7 dager kr. 10990,-

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Trondheim
Vi laster opp og setter kursen nordover. « Kringlestoppen» tar
vi på formiddagen før vi ankommer Dombås hvor vi tar
lunsjpause. Ferden går så videre over Dovre fjell, og vi
ankommer Trondheim hvor vi sjekker inn på vårt gode
sentrale hotell. Vi samles til felles middag etter innsjekk.

Dag 2: Trondheim - Brønnøysund
Ny morgen og ny dag av eventyret. Vårt mål i dag er
Brønnøysund, og for å komme dit fortsetter vi nordover på E6
via Stjørdal, Verdal , Steinkjer, Snåsa og frem til Gartland. Her
svinger vi inn på RV 775 som fører oss over til Høylandet og
inn på RV 17 som er Kystriksveien, og den strekker seg fra
Steinkjer til Bodø - Helgelandskysten er en del av
Kystriksveien. Vi skal holde oss til RV 17 i noen dager til så vi
ruller på og passerer etterhvert grensen inn til Nordland
fylke.Vår første, men ikke siste fergetur blir fra Holm til
Vennesund før vi tar fatt på siste biten frem til vårt bosted for
natten; Thon Hotel Brønnøysund. Felles middag om kvelden.

Dag 3: Brønnøysund - Sandnessjøen
Imponerende område vi befinner oss i og vi begynner dagen
med å se på Torghatten - dette imponerende fjellet av en
turistattraksjon - ganske spesielt ettersom fjellet har ett hull
tvers igjennom. Vi fotograferer og titter litt på omgivelsene
før vi gjør turen innom Norsk Havbrukssenter. Etterhvert
fortsetter vi langs RV 17 over øyer og holmer. En dag vi sent
kommer til å glemme. Helgelandskysten er egentlig som ett et
langstrakt paradis med høye flotte fjell og ett uforglemmelig
øyrike. Veien vi kjører på nå henger sammen med bruer og en
ferge fra Andelsvågen til Horn, og ytterligere en fra Forvik til
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Tjøtta. Etter hvert havner vi på Sundøya som er kjent for
blant annet Petter Dass og vakre Sandnessjøen hvor vi skal
tilbringe natten på Scandic Syv Søstre. Vi samles til middag og
praten går lett om dagens opplevelser og synsinntrykk.

Dag 4: Sandnessjøen - Ørnes

Reisefakta:
• Bussreise
• 6 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• Helgelandskysten med alle

ferger
• 6 frokost
• 6 middag
• Alle ferger
• Hurtigruten Ørnes -

Brønnøysund
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 2490,-

Eventyret fortsetter videre på RV 17 til dagens mål Ørnes.
Naturen tar helt pusten fra oss også i dag, vi skal først ferge
fra Levang til Nesna og etter hvert også fra Kileboghavn til
Jektvik hvor vi krysser Polarsirkelen under ferden. Vi befinner
oss nå i nærheten av Svartisen, så hvis værgudene er på vår
side gjør vi en stopp for å ta et bilde eller to av ismassene.
Dagens siste ferge går fra Ågskardet til Forøy. Du synes
kanskje det høre ille ut med alle disse fergene, men tenk deg
hvilken mulighet for fotostopp vi får ombord på disse fergene.
På ettermiddagen ankommer vi Ørnes for middag og
overnatting. På grunn av hotell størrelsene her så kan vi bli
fordelt på 2 steder - Ørnes Hotell og Glomfjord Hotell

Dag 5: Hurtigruten Ørnes - Brønnøysund
Nå har vi sett store deler av Helgelandskysten fra land så hva
er vel bedre enn å få oppleve den fra vannsiden også. I dag
venter en hel dag på Hurtigruta - fra Ørsnes og hele veien
tilbake til vårt utgangspunkt på denne reisen,Brønnøysund.Vi
får være med på 2 anløp denne dagen, ett i Nesna og ett i
Sandnessjøen før vi legger til kai i Brønnøysund kl 1545 etter
en fantastisk dag til sjøs! Middag og overnatting på Thon
Hotel Brønnøysund

Dag 6: Brønnøysund - Røros
I dag går turen sørover igjen og vi kjører rv 76 forbi Tosbotnet
før vi er ute på E6 og passerer vannskillet ved Majavatnet. Vi
gjør en liten stopp ved Nordland/Trøndelagsporten før vi
fortsetter til Namskogan for lunsjpause. Etter hvert nærmer vi
oss Trondheim og etter hvert bergstaden Røros hvor vi skal bo
på Røros hotell som ligger helt på toppen av byen.
Reiselederen tar deg gjerne med på en rusletur i byen for å
beskue all den flotte trehusbebyggelsen med mer.

Dag 7: Røros - Elverum - Østlandet
Vi koser oss med en sen frokost, og en fantastisk reise nærmer
seg slutten. Vi laster opp bussen og begir oss hjemover igjen.
Vi takker for laget og håper å møtes på nye turer.

