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LOFOTEN

NORD-NORGE - MIDNATTSSOL - PASVIKDALEN - TROMSØ
Avreise 12.juli - 14 dager kr. 21 990,Bli med!!!
Bli med oss til NordNorge og få med deg
noen av Norges perler:
Kirkenes, Pasvikdalen,
Nordkapp,
Finnmarksvidda,
Honningsvåg, to dager på
Hurtigruten, Tromsø,
Lofoten, Mo i Rana,
Trondheim. I tillegg
Arvidsjaur i Sverige og
Rovaniemi i Finland med besøk hos selveste
julenissen!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Østersund
Vi laster opp og setter kursen for Östersund i Sverige. Vi
kjører via Torsby, Malung, Mora og frem til Clarion Hotel
Grand Östersund for middag og overnatting.

Dag 2: Østersund - Arvidsjaur
Etter en god frokost går ferden videre nordover, via Dorotea,
Vilhelmina og Storuman. Vi befinner oss nå i Lappland og
kjører gjennom en gedigen natur. På Hotel Laponia i
Arvidsjaur venter en bedre middag og en god seng.

Dag 3: Arvidsjaur - Rovaniemi
Mer flott natur venter, og vi setter kursen for julenissens
hjemsted, Rovaniemi i Finland. Vi gjør en stopp for lunsj i
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Haparanda, Sveriges nordligste by. Etter lunsj krysser vi
Torneälven og kjører inn i Finland. Vi følger elven Kemijoki
nordover og ankommer Julenissens Hotel i Rovaniemi på
ettermiddagen ( Hotel Santa Claus )

Dag 4: Rovaniemi - Kirkenes
I dag skal vi til Kirkenes, men først et besøk hos julenissen på
Polarsirkelen, der vi får møte den «virkelige julenissen og hans
medhjelpere». Ferden går videre – blant annet kjører vi langs
Enare sjø og passerer grensen til Norge ved Neiden. Sent på
ettermiddagen ankommer vi Scandic Kirkenes Hotel der vi
skal bo i to netter.

Dag 5: Kirkenes - Grense Jakobselv - Pasvikdalen
Vi setter av hele denne dagen til å se oss rundt i det
fantastiske landskapet. En lokal guide er med oss hele dagen,
og dere vil bli imponert over hva denne delen av Norge har å
by på. Vi begynner med Kirkenes sentrum før vi fortsetter inn
i Pasvikdalen. Etter lunsj kjører vi ut av Pasvik og inn til
Grense-Jakobselv. Vi ankommer Kirkenes til middag cirka kl.
18.00.

Dag 6: Kirkenes - Honningsvåg
I dag har en lang og spennende tur foran oss:
Over Finnmarksvidda! Vi kjører E6 via Tana bru, Utsjoki,
Karasjok, Lakselv, Kåfjord og frem til Scandic Honningsvåg
for innkvartering og middag. Her skal vi bo i to netter.

Dag 7: Honningsvåg
Dagen er til fri disposisjon i dette vakre landskapet. På
kvelden setter vi kursen for Nordkapp.
Midnattssolen skinner (håper vi), for i kveld/natt skal vi
besøke Nordkapp-platået. Cirka kl.20.30 reiser vi fra hotellet
og en halv time senere ankommer vi platået.
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Vi forblir på Norges nordligste punkt frem til kl. 00.30, før vi
returnerer til Honningsvåg for å sove litt.

Dag 8: Honningsvåg - Tromsø med Hurtigruten
Etter en kort natt og en god frokost stiger vi om bord i
Hurtigruten kl.05.45 og tar fatt på den flotte sjøreisen til
Tromsø. Vi spiser middag ombord og ankommer Tromsø
kl. 23.45. Her skal vi bo på Scandic Ishavshotellet i 2 netter.

Dag 9: Tromsø
Vår byguide tar oss i dag med på en liten rundtur i Tromsø
slik at vi får et lite innblikk i byens historie, samt at vi besøker
Ishavskatedralen. Hotellet ligger midt i byen og resten av
dagen er til fri disposisjon.

Dag 10: Tromsø - Svolvær i Lofoten med
Hurtigruten Stokmarknes - Svolvær gjennom
Trollfjorden
Etter en tidlig frokost setter vi kursen for Stokmarknes hvor
vi skal om bord i Hurtigruten kl.15.15. Vi skal gjennom
Trollfjorden, kanskje den fineste biten på hele kysten, før vi
ankommer Svolvær kl.18.30. Her skal vi bo i to netter på Thon
Hotel Lofoten som ligger midt i sentrum.

Dag 11: Lofoten ( Utflukt )
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Vår lokale guide entrer bussen for å gi opplysninger om det
fantastiske landskapet som omgir oss. Vi kjører først til
Henningsvær for å besøke det spennende kunstmuseet til
maleren Karl Erik Harr. Vi fortsetter deretter til viking
museet på Borg hvor vi gjør en lengre stopp. Videre utover
mot Reine hvor vi betrakter det vakre landskapet før vi snur
og kjører tilbake til Svolvær.

Dag 12: Svolvær - Mo i Rana

Reisefakta:

Vi skal i dag over Saltfjellet og passere polarsirkelen. Vi tar
ferja fra Svolvær kl.09.30 og ankommer Skutvik kl. 11.30.
Derfra tar vi fatt på turen ned til Mo i Rana. Vi passerer
Fauske og Rognan før vi gjør en stopp ved Polarsirkelsentret.
Bussen ruller videre til Scandic Meyergården Hotel i Mo i
Rana for middag og overnatting

• Bussreise
• 13 Hotellovernattinger i

dobbeltrom
• 13 frokost
• 13 middag
• Alle ferger

Dag 13: Mo i Rana - Trondheim
Vi forlater Nordland på formiddagen og kommer inn i NordTrøndelag ved lunsjtid. Deretter fortsetter vi forbi Mosjøen,
Namsskogan, Grong, Steinkjer, Stjørdal og frem til Scandic
Nidelven iTrondheim.

• 2 turer med Hurtigruten
• Entre til Nordkapplatået
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 6290,Utflukter: Grense Jacobselv Pasvikdalen: kr. 500,Lofoten: kr. 600,Reisevaluta: Norske kroner,
svenske kroner, debet- og/eller
kredittkort

Dag 14: Trondheim - Østlandet
Reisens siste dag er et faktum og vi kjører E6 over Dovrefjell
og ned Gudbrandsdalen til Østlandet. Alle hoder og
minnebrikker er nå fulle med fantastiske bilder og minner fra
vårt vakre land.

