Smaken av Lofoten
- med Hurtigruten og Trollfjorden
Bjørnstjerne Bjørnson var en av de første som gjorde Lofoten kjent som feriemål.
Bjørnson var bereist og hadde sett mye. I Lofoten fikk han se mer; ”Luftspeilinger der
setter fjellrekker på hodet foran deg og bak deg, alltid flyttende, mens hvaler leker,
fugl skriker” Lofoten er Nord – Norge sett fra sin mest eventyrlige side. Høye fjell som
strekker seg rett opp fra havet, vakre fjorder som trenger seg inn mellom fantastiske
bergknauser og små fiskevær. Lyse sandstrender som minner deg om sydlige
breddegrader, omgitt av grønne jorder i et åpent landskap. Bli med og oppdag
hvorfor Henningsvær blir omtalt som Lofotens Venezia og hva museene kan fortelle
deg om livet i Lofoten. Velkommen til en ekte og opplevelsesrik Lofotferie.

Dag 1. Hjemsted – Trondheim
Vi kjører til Trondheim med stopp underveis for overnatting og middagsservering på
Quality Hotell Panorama.
Dag 2. Trondheim – Fauske
I dag legger vi bak oss flere fylker. De tradisjonsrike Trøndelagsbygdene glir over i
Snåsas og Namdals fiskerike skogtrakter og flotte fjellvidder. Fra Korgenfjellet har vi
et fantastisk rundskue med Okstindan, Svartisen og Helgelandskysten. Vi kjører til
Fauske med overnatting og middagsservering.
Dag 3. Fauske – Svolvær
Videre mot vårt eventyrlige reisemål. Vi har passert
Saltfjellet og Polarsirkelen og er nå i Midnattsolens rike.
Før ankomst Svolvær tar vi en avstikker til Saltstraumen
som er verdens sterkeste malstrøm. Videre via
fastlandsforbindelsen Lofast til Svolvær som blir vår base
under oppholdet. Middagsservering på hotellet.

Dag 4 - 5. Svolvær med guide
Lofoten er eventyrlandet med en natur som det ikke fins maken til noen steder i
verden. Eller som Bjørnstjerne Bjørnsom uttrykte det i 1869: ”Man har ikke sett
skikkelig natur før man har vært i Nord-Norge, og vakrest av alt er Lofoten”.
Svolvær byr på et spennende havnemiljø, småbymiljø og kunstnermiljø. Her finner
man Nordnorsk Kunstnermuseum, Galleri Gunnar Berg med bildet; ”Slaget i
Trollfjorden”, Lofoten Temagalleri, Lofoten Krigsminnemuseum og mye mer. Vi skal
mot Kabelvåg, et kulturhistorisk område, med en interessant arkitektonisk
bebyggelse med Vågan Kirke, også kalt
”Lofotkatedralen” fra 1898. Vi besøker
Henningsvær, et av Lofotens viktigste
fiskevær, med Galleri Lofoten og malerier av
den blant annet kjente nordlandsmaleren Karl
Erik Harr. Dagene kommer til å fylles med
”nord-norske” opplevelser og ”nord-norsk”
kultur. Du har mye å glede deg til.
Dag 6. Hurtigruten
Vi kjører til Sortland og går om bord i
Hurtigruten som tar oss sørover mot Trondheim. Skipet stopper bl.a. i Stokmarknes.
Der kan du besøke Hurtigrutens hus hvor du finner historien om hurtigrutene opp
igjennom årene. Skipet går videre gjennom Raftsundet, hvor vi svinger inn i den
omtalte Trollfjorden mot vest. Hurtigruten smyger seg mellom fjell opp mot 1000
meters høyde. Hurtigruta snur inne i Trollfjorden før den setter kursen mot Svolvær.
Etter oppholdet blir fiskeværet Stamsund dagens siste anløp. Om kvelden setter vi
kurs østover Vestfjorden mot Bodø.

Dag 7. Helgelandskysten
Nå skal vi gjennom et spennende og fargerikt farvann, Helgelandskysten med trange
sund, frodig jordbrukslandskap og tusenvis av holmer og skjær. I bakgrunnen
kneiser kjente fjell som De syv søstre, Hestemannen og Rødøyløven. Er vi heldige
kan vi se det kjente hullet i Torghatten når vi seiler fra Brønnøysund.
Dag 8. Trondheim – Hjemsted
Hurtigruta legger til kai i Trondheim, frokost om bord før vi samles i bussen og setter
kursen tilbake til vårt hjemsted. Returen går gjennom Gudbrandsdalen med stopp
underveis for lunsjservering. Fulle av inntrykk og gode minner ankommer vi vårt
hjemsted tidlig på kvelden.
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