Fra sør til nord
- med Nordkapp, Hurtigruten og Lofoten
Norges vakreste bussreise. 13 eventyrlige dager langs Norske kysten med besøk i
Sverige og Finland. Du får oppleve fjell, fjorder, elver og breer. Med andre ord, Norge
på sitt aller beste. En reise gjennom historien fra Rovaniemi til Kirkenes, samekultur,
Nordkapp-platået, Hurtigruten, Lofoten med mer. Jo lengre nord du kommer jo lengre
blir dagene, helt til natten ikke er synlig lengre og solen skinner 24 timer i døgnet.
Midnattsolen skinner fra 13. mai – 29. juli. Vi garanterer deg en reise du aldri har
villet vært foruten.
Dag 1. Hjemsted – Østersund
Vi benytter dagen til å bli kjent og reiseleder informerer om turen samt deler ut
program for hva som skal skje de neste dagene. Overnatting og middag.
Dag 2. Østersund – Luleå
Dagens etappe går gjennom et flott
naturlandskap med ankomst Luleå utpå
ettermiddagen. Vi passerer blant annet Dorotea
i Lappland. Opplev lysets ekstremer!
De nordligste breddegradene over polarsirkelen
gir Lappland lengst nord i Sverige, de ekstreme,
verdenskjente lysfenomenene som tiltrekker seg
besøkende fra hele verden. Overnatting og
middag.
Dag 3. Luleå– Sodankylä
Nok en fin dag står foran oss med grensepassering til Finland ved
Happaranda/Torneå. Videre til Rovaniemi hvor vi besøker Nisseland, Santa Claus
Village. At julenissen bor i Finland, er et velkjent faktum. Etter reisene sine har han
alltid vent tilbake hit, til sin egen by ved polarsirkelen. Slik har det alltid vært, og slik
kommer det alltid til å være. Ved fjellet Syväsenvaara finner du porten til en fortrollet
verden. Overnatting og middagsservering.
Dag 4. Sodankylä – Kirkenes
Turen går langs Finlands største innsjø, Enaresjøen, før vi kommer over grensen til
Norge ved den lille bygda Neiden. Videre til Kirkenes hvor vi sjekker inn på Rica
Arctic Hotel, hvor vi skal bo i to netter. Om ettermiddagen blir det omvisning i
Andersgrotta hvor vi får høre historien fra krigsårene.
Dag 5. Kirkenes med Pasvikdalen
Vår guide møter oss på hotellet
Videre opp til
Svanvik hvor vi besøker Øvre Passvik
Nasjonalparksenter. Her få vi se en film om den
unike naturen og det mangfoldige dyrelivet i
Pasvikdalen. Det blir anledning til å gå rundt i
utstillingen, samt den botaniske hagen rundt
senteret. Etter en innholdsrik dag kjører vi tilbake
til hotellet hvor du kan slappe av før kveldens
overraskelse.

Dag 6. Kirkenes – Honningsvåg
Turen i dag går gjennom spennende natur til Karasjok og Lakselv før ankomst
Honningsvåg om ettermiddagen. Underveis besøker vi Sapmi Park, hvor vi får høre
historien om samenes kultur og hvor lunsjen serveres i den store gamma. Etter
middagen på hotellet i Honningsvåg slapper vi av før vi setter oss i bussen og kjører
opp til Nordkapp-platået. Dersom været tillater det får vi se midnattssolen, alternativet
er den spennende supervideografen utviklet av Ivo Caprino.
Dag 7. Honningsvåg – Hammerfest
Dagen starter med samisk kultur i Hammerfest. Her finnes nemlig den samiske
torvhytten Mikkelgammen og den gamle, historiske gammen Goathi. Her blir du tatt
med på reise inn i samenes rike og du får et innblikk i en historisk og spennende
kultur. Torvhytten er bygget slik som samene har gjort det i uminnelige tider, og mens
flammene fra bålet spraker får vi servert smaksprøver fra det typiske samiske
kjøkken – reinsdyrkjøtt, røkt fisk og multer. Dessuten blir vi underholdt med joik og
fortellinger. Resten av dagen benytter vi om bord på Hurtigruten på vei til Tromsø. En
fantastisk reise som avslutter dagen med middagsservering om bord.
Dag 8. Tromsø
Sammen med vår lokalguide får vi et innblikk i
byens historie. Under dagen besøker vi
Ishavskatedralen m.m. Om kvelden kan vi
rusle på byen for å få med oss noe av den
”nord-norske” kulturen.
Dag 9. Tromsø – Svolvær med Hurtigruten
Vi kjører til Sortland hvor vi går om bord i
Hurtigruten som bringer oss til Svolvær. Skipet
går gjennom Raftsundet, hvor vi svinger innom
den omtalte Trollfjorden mot vest. Hurtigruten
smyger seg mellom fjell opp mot 1000 meters
høyde og den snur inne i Trollfjorden før den
setter kursen mot Svolvær. Dagen avsluttes
med middagsservering.
Dag 10. Svolvær, ”Lofotens Hovedstad”
Byen byr på et spennende havnemiljø,
småbymiljø og kunstnermiljø. Her finner man
Nordnorsk Kunstnermuseum, Galleri Gunnar Berg, Lofoten Temagalleri, Lofoten
Krigsminnemuseum og mye mer. Vi reiser en tur 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 der du også får anledning til å besøke Galleri Lofoten og
Engelskmannsbryggen med det spennende verkstedet og utsalg av glass og
keramikkproduksjon. Dagen kommer til å fylles med ”nord-norske” opplevelser og
”nord-norsk” kultur.
Dag 11. Svolvær – Mo i Rana
Vi tar ferge over til fastlandet før turen fortsetter sørover. Under dagen gjør vi en
stopp ved Polarsirkelen og fortsetter gjennom Dunderlandsdalen før ankomst Mo i
Rana for overnatting og middagsservering.
Dag 12. Mo i Rana – Trondheim
Vi kjører E6 mot Trondheim med minner om en natur og landskap vi ikke trodde
kunne eksistere, ankommer vi Quality Hotell Panorama på Tiller tidlig på kvelden
med middagsservering.

Dag 13. Trondheim – Hjemsted
Turens siste dag går raskeste vei
tilbake til vårt hjemsted med stopp
underveis for servering av dagens lunsj.
Etter noen innholdsrike dager gjennom
Norge ser vi tilbake på et landskap som
enhver kan misunne oss.

REISEFAKTA:
13 dagers tur
Avreisedato: 02.07
Pris pr. person kr: 19.395.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 12 Hotellovernattinger inkludert 10 middager, 12 frokoster
 Besøk Nisseland
 Besøk/omvisning Andersgrotta
 Besøk ved Øvre Passvik Nasjonalparksenter
 En spesiell aften med middagsservering i Kirkenes
 Besøk i Sapmi Park med lunsjservering
 Besøk Nordkapp-platået
 Samisk kultur i Hammerfest med smaksprøver
 Hurtigruten Hammerfest – Tromsø inkludert middagsservering
 Besøk Ishavskatedralen
 Hurtigruten Sortland – Svolvær
 Lokalguider ifølge program
 Utflukter i henhold til program
 2- retters lunsjservering med inkludert kaffe dag 13
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 2.520,Påstigningsrute:
M - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

