Lofoten 27 juni– 4 juli 2019
Utanför Norges västkust ligger Lofoten, ett dramatiskt och fantastiskt havs- och
fjordlandskap med otroliga naturkontraster. Överallt reser sig höga och branta
fjäll med snötäckta toppar längs de många gröna fjordarna. Detta är en resa
genom ett drömlandskap fyllt med överväldigande naturupplevelser.
DAG 1
Vi åker från hemorten på morgonen.
Under dagen gör vi flera pauser, bl.a.
för kaffe och lunch. Beundrar utsikten
från Höga Kustenbron, på vänster sida
Skuleberget, björkarna i Umeå mm.
På kvällen närmar vi oss Skellefteå och
här checkar vi in på Scandic Skellefteå.
Där gör vi oss hemmastadda i våra rum
innan det är dags att äta middag i
hotellets restaurang.

DAG 2
Efter frukost tar vi plats i bussen och
fortsätter resan norrut. Under
förmiddagen passerar vi Piteå och vi
åker sedan inåt landet längs Piteälven.
Vi beundrar Storforsen som är Sveriges
största fors. Färden går vidare, förbi
Polcirkeln och till samemetropolen
Jokkmokk. Besök på Ajtte Fjäll och
Samemuseum. Resan går sedan förbi
Harsprånget, Porjus och Gällivare till
Kiruna och hotell Kebne/Hotel Kaisa
där middag och övernattning väntar.

DAG 3
Efter en skön sovmorgon gör vi en
utflykt till Jukkasjärvi. Här finner vi
Sveriges äldsta samekyrka med Bror
Hjorts berömda altartavla, en
trärelief i starka samiska färger. På
vintern finns här också Jukkasjärvis
världsberömda Ishotell. Vi passerar
platsen för Ishotellet. Nästa besök är
Nutti Sámi Siida där vi även intar en
lunch. Om tiden räcker till gör vi ett
snabbt besök i Kirunas annorlunda
kyrka innan vi fortsätter vår färd.
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På eftermiddagen beger vi oss ut på
Nordkalottvägen västerut mot
Atlanten. Efter vägen får du se många
mäktiga fjällmassiv resa sig kring
sjumilasjön Torneträsk. I Abisko
nationalpark syns i horisonten
Lapplands mest kända landskapsbild,
Lapporten. Efter en intressant dag
väntar Quality Hotel Grand Royal i
Narvik med en välsmakande middag.

många bilder kvar i ditt minne. Väl
tillbaka på vårt hotell hinner vi med en
liten promenad innan middagen.

DAG 6
Tidig frukost på hotellet och sedan
buss till Lödingen och färjan som tar
oss över Vestfjorden till Bognes.
Kanske kan vi under den timslånga
sjöresan skymtar någon val, som
tidigare var Lofotens främsta
DAG 4
inkomstkälla. I Bognes följer vi på
Vi lämnar Narvik och rundar
vackra vägar längs fjordarna
Herjangsfjorden. Letar oss västerut,
kuststräckan söderut. Vidare via
Enkelrumstillägg
3200 kr
reser genom Bjerkvik och Bogen, pas- Fauske, Junkerdal/Saltfjället in i
serar bron över till Norges största ö
Sverige. Givetvis gör vi stopp under
Hinnöya. Vägen slingrar sig längs
dagen för kaffedrickning och lunch.
Tjeldsundet och vi kommer snart till
Framåt kvällen ankommer vi till
Sortland en av många vackra pärlor i
Tärnaby där vi checkar in på Tärnaby
• Resa i helturistbuss
landskapet Vesterålen. Här väntar oss Fjällhotell och samlas till en gemensam
• Del i dubbelrum m. frukost
en ny höjdpunkt på resan, en båttur
middag.
• Båtresa Sortland-Svolvaer
genom Trollfjorden till
DAG
7
• Lunch dag 1,2,3,7,8
Svolver, Lofotens huvudstad. Denna
Dagen
börjar
med
frukost
innan
vi
• Middag dag 1-7
så kända båtrutt kallar norrmännen
reser
vidare
mot
Gasa,
här
gör
vi
ett
• Entréer besök och guidade turer enl.
såväl ”Norges Riksväg ett” som
besök
på
Båtsouj
samecenter
där
vi
program
världens vackraste sjöresa. Varje dag
även
äter
en
lätt
lunch.
Efter
den
•
Reseledares tjänster
året runt går denna båttur från
guidade
visningen
går
bussen
mot
•
Busskaffe serveras vid några
Bergen i söder till Kirkenäs i norr och
Vilhelmina,
som
blir
vår
stad
för
tillfällen till en mindre kostnad
tillbaka. Väl i Svolver möter bussen på
kajen för färd till Thon Hotel, där vi ska natten. Passa på och gör ett besök i
kyrkstan. När vi tilldelats våra rum
Avbeställningsskydd 200 kr
bo i två nätter.
samlas vi till en gemensam middag i
Anslutningsbuss från Dalarna
restaurangen.
+200-350 kr
DAG 5

FAKTA
PRIS

12895 kr

27 juni– 4 juli
I PRISET INGÅR:

Efter frukost kommer en lokalguide
som under hela dagen är med oss på
en fantastisk utflykt bland Lofotens
öar. Vi besöker någon fiskeby med de
säregna fiskebodarna, Reine som
korats till Norges vackraste småstad.
En dag svår att beskriva men som
kommer att lämna

DAG 8
Vi äter frukost och lastar sedan bussen
för vår sista resdag tillsammans. Även
dagens etapp går längs fina och
omväxlande vägar. Under dagen gör vi
raster för lunch och kaffe. Vi beräknar
att vara åter i Uppsala framåt kvällen.

Vid bokning före 1 feb
200 kr i rabatt.
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