
Lofoten - ett naturfenomen 5 dagar flyg t/r

BESKRIVNING

Lofoten - ett naturfenomen

5 dagar - flyg t/r

Lofotens spektakulära landskapet har länge lockat hit

bildkonstnärer, både målare och fotografer, likaså

författare, här finns inspiration att hämta! Hit vill man

återvända igen och igen för att få ta del av naturens

skönhet, ljuset och den friska och uppiggande

havsluften.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Övernattning i dubbelrum med halvpension. Resa och

utflykter enligt program. Flygavgifter samt båtresa på

Trollfjorden. Moms samt reseledare.

 

Transfer till/från flygplatsen kan bokas mot tillägg.



Dag 1 Kastrup - Lofoten

Vi avreser från Kastrup kl 11.50 via Oslo till Evenes. Här väntar vår norska buss på att ta oss till Svolvär där vi ska bo

fyra nätter på Vestfjord hotel Lofoten. Hotellet ligger vackert nere i hamnen och vi lockas snart ut på en promenad i den

vackra staden.

Dag 2-4 Lofoten

Vi börjar med att vår lokalguide tar oss runt på norra delen av Lofoten och berättar om livet, naturen och allt vi kan

tänkas vilja veta. Det blir en dag med många vackra vyer. Naturen här är verkligen häpnadsväckande. Kombinationen

av höga berg som stupar ner i smala fjordar, skärgård och det speciella ljuset får en att tappa andan. Och man förstår

varför så många konstnärer och fotografer söker sig hit. Under rundturen ser vi även att vikingarna haft bosättningar här

uppe. 

Nästa dag fortsätter vi med den södra delen av ögruppen. Här finns många trevliga fiskelägen och vi besöker ett av de

mest genuina. Vi ser hur man hängt upp fisk för torkning en konserveringsform som användes redan av vikingarna och

som man här fulländat. Torkad fisk från Lofoten är numera ett skyddat namn precis som champagne och parmaskinka. 

Fisket var den ursprungliga anledningen till att man bosatte sig här och den är fortfarande en bidragande anledning till

att man bor här och har en stor turism.

En utav dagarna gör vi en tre timmars båttur in i Trollfjorden. Här stupar de tusen meter höga bergen rakt ner i den

smala fjorden. Tag kikaren med dig för här har vi ett riktigt Örnnäste, så chansen att se havsörnar i sin naturliga miljö är

stor. De som vill får även möjlighet till fiske under turen. Fjorden mynnar ut i det smala Raftsundet som skiljer Lofoten

från Vesterålen. Här igenom går även Hurtigruten om vädret tillåter.

Dag 5 Lofoten - Kastrup

Efter frukost tar vi farväl av Svolvär och beger oss åter till flygplatsen i Evenes. Härifrån går färden åter via Oslo till

Köpenhamn. Med hos har vi många vackra bilder efter en underbar avkopplande resa.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


