
Nordkap - Lofoten

BESKRIVNING

Nordkap - Lofoten 

12 dagar

Det bästa av Norden - Nordkap och Lofoten upplevs

under en storslagen resa genom en fantastisk fjällvärld

med öppna vidder, djupa skogar och dramatiska kuster.

Vi förtrollas av glittrande sjöar, förförs av djupa fjordar

och fascineras av vårt rika kulturarv.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i dubbelrum med halvpension, d.v.s. middag dag ett

t.o.m. frukost dag tolv. Väg och färjeavgifter samt

båtresa. Utflykter och rundturer enligt program, Entré till

Nordkaphallen och silvermuseet moms och

reseledarservice.

Andra eventuella entréavgifter tillkommer.



Dag 1 Hemorten - Gävle

Vi lämnar Skåne på morgonen för att ta E4 genom de småländska skogarna och över den öppna Östgöta slätten upp

förbi Stockholm till Gävle. Vi stannar för fika och lunch längs vägen. I Gävle ska vi bo en natt på Scandic CH, här äter vi

även middag. Ca 70 mil

Dag 2 Gävle - Skellefteå

Färden fortsätter efter frukost längs Norrlands Östersjökust. Vi passerar det glada Huddik och Sundsvall på vår väg. Vid

Hornö¬berget gör vi ett stopp och beundrar vyn över Höga Kusten-bron, som är en av världens längsta hängbroar och

kallas för Sveriges Golden Gate.  Vi passerar även björkarnas stad Umeå innan vi når dagens slutmål Skellefteå. Här

väntar middag och övernattning på Scandic Skellefteå. Ca 61 mil

Dag 3 Skellefteå - Ivalo

Efter frukost fortsätter vi vår färd in i den bördiga Tornedalen. Vi korsar Torneälv och den Finska gränsen vid Haparanda

och fortsätter norrut till Rovaniemi. Här i tomtens hemstad går även Polcirkeln och det blir en trevlig ceremoni samt

möjlighet att lämna önskelistan personligen till tomten. Det finns också möjlighet att äta lunch innan vi fortsätter norrut.

På kvällen tar vi in på Hotel Kultahippu i Ivalo där även middag serveras. Ca 67 mil.

Dag 4 Ivalo – Honningsvåg

När vi ätit frukost beger vi oss ut i fjällvärlden och färdas genom Finnmarksvidda upp över norska gränsen till Karasjok.

Har vi tur ser vi både renhjordar och hjortron längs vägen. Karasjok ses som samernas huvudstad och vi stannar till vid

besökscentrat för att få en inblick i samevärlden innan vi fortsätter norrut. Färden går nu ut till den norska ön Mageröya

där vi ska bo en natt på Scandic Destination Nordkap. Här äter vi middag på kvällen och efter middagen tar vi oss upp

till Nordkapsklippan för att njuta av utsikten över Norra ishavet. Ca 40 mil

Dag 5 Honningsvåg - Gildetun

Innan vi vänder söderut längs Porsangerfjorden stannar vi till i ett fiskeläge på Mageröya och besöker en konstnär.

Resan går sedan vidare över fjällvidden Sennalandet mot Alta där vi stannar till för lunch och möjlighet att besöka

Norrskenskatedralen. Dagens mål är hotell Gildetun vid Kvænangsfjellet. Ta med bra skor för lite enkel fjällvandring,

vandringsmöjligheterna börjar precis utanför hotellet och det bästa av allt är att naturen närmast hotellet är lättvandrad!

Med lite tur finns renar i närheten. Framåt kvällen väntar middagen i hotellets matsal.  Ca 35 mil

Dag 6 Gildetun - Harstad

Om vädret tillåter kan det vara skönt att möta dagen med en morgonpromenad på fjället redan före frukost. Färden går

sedan längs med Reisafjorden söderut där vi även kommer att se Lyngenalperna. Vi ska till Norges största ö Hinnöya

och den gamla staden Harstad. Här ska vi bo mitt i den idylliska stadskärnan på Scandic Harstad. Efter middagen lockar

säkert en promenad ner till hamnen. Harstads skyddade hamn gjorde platsen till ett maktcentrum under vikingatiden

men man har gjort fynd som visar att man var en viktig plats redan på bronsåldern.  Ca 48 mil



Dag 7 Harstad – Svolvär

Idag är det dags att börja utforska Lofoten. Vi börjar dock med en båttur från Harstad med Hurtigbåten. Det blir en tur i

skärgården till de förtjusande hamnarna på öarna runtomkring på två timmar. Vattnet här mellan Skrolsvik och Harstad

anses vara ett av de bästa fiskevattnen vid fiske av hälleflundra så vi ser säkert en och annan fiskebåt. När vi kommer i

land fortsätter vi turen med buss på den norra delen av ögruppen. Det är en dramatisk natur med spetsiga fjäll som

stupar ner i smala djupa fjordar som möter oss. Har vi tur siktar vi ett örnnäste så glöm inte att ta med kikaren. Här kan

vi nämligen uppleva havsörnar i sin naturliga miljö. Efter en dag med många vackra vyer tar vi oss in till Svolvär, där två

nätter väntar på centralt belägna Scandic Svolvär. Vi avslutar dagen med en gemensam middag. Ca 17 mil

Dag 8 Lofoten

Idag ägnar vi oss åt södra delen av Lofoten 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. 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.  Under eftermiddagen får vi några timmar på egen hand i Svolvär.

Dagen avslutas med middag på hotellet.

Dag 9 Svolvär - Arjeplog

Vi börjar dagen med att ta färjan från Lödingen till Bognes. Vi fortsätter sedan längs med fjordar och fjällsidor på vägen

söderut. Vi passerar marmorstaden Fauske innan vi tar oss genom Junkerdalen och passerar Skanderna vid gränsen

mellan Norge och Sverige. Via den svenska fjällvärlden tar vi oss till Arjeplog beläget vid landets djupaste sjö Hornavan

och med Sveriges största fjällnära skärgård. Middag och övernattning väntar på Kraja Hotell i Arjeplog. Ca 51 mil.

Dag 10 Arjeplog – Östersund

När vi ätit frukost gör vi ett besök på det legendariska Silvermuseet och den som vill kan köpa ett vackert minne med sig

hem. Färden går sedan på Inlandsvägen som tar oss söderut längs med Inlandsbanan. I Sorsele passar vi på att

besöka Inlandsbanemuseet och får en inblick i hur livet varit kring Inlandsbanan. Vi stannar också till för ett besök hos

sameslöjdarna i Vilhelmina.  Kanske möter vi en och annan ren innan vi är framme i Östersund där vi tar in på Scandic

City för övernattning och middag. Ca 45 mil

Dag 11 Östersund – Säffle

Dagen börjar med spaning efter Storsjöodjuret för att fortsätta genom de sydliga jämtländska skidområdena till dagens

första stopp i den svenska rockens vagga! Sveg har en mer central roll i den svenska musikutvecklingen än man kan

tro. I Mora stannar vi till för lunch och kanske ett besök vid Vasaloppets mål. Längs med Frykensjöarna tar vi till Säffle

där vi övernattar på First Hotel Royal. Dagen avslutas med middag på hotellet. Ca 59 mil

Dag 12 Säffle – Hemorten

Värmländska Säffle ligger vackert utmed Vänerns strand där Säfflekanal leder ut i sjön. Vi börjar med att färdas längs



med sjön ner mot Trollhättan sen bär det av mot Göteborg och den svenska västkusten. Men många vackra vyer på

näthinnan är det dags att ta den sista etappen hem. Vi ses igen! Ca 45 mil

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


