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På denne turen benyttes Widerøes
direktefly fra Værnes til Evenes. Vi
fortsetter til Svolvær i Lofoten med
interessante utflukter og en båttur til
Trollfjorden. Vi kjører helt ut til Å i Lofoten
og tar ferje over Vestfjorden til Bodø. Vi får
oppleve mye flott natur langs
kystriksvegen sørover fra Bodø og
Helgelandskysten.

Dag 1: Værnes  Evenes  Svolvær
Kl. 12.00 fly fra Værnes med Widerøe
direkte til Evenes. Herfra blir det buss
på den nye Lofastforbindelsen til
Svolvær i Lofoten. Her blir det
overnatting i 3 netter på Scandic
Svolvær Hotel som ligger sentralt i
havna. Middag på hotellet. På kvelden
blir det utflukt til Laukvik på
nordsiden av Lofotveggen med utsikt
over havet mot nord og forhåpentligvis
midnattsolen.

Dag 2: Svolvær,
utflukt Henningsvær og Borg
Denne dagen blir det utflukt til
Henningsvær med besøk på Galleri
Lofotens Hus med maleri av Karl Erik
Harr. Etterpå blir det besøk på Lofotr
Vikingemuseum på Borg.

Dag 3: Svolvær,
utflukt Kabelvåg og båttur
På formiddagen blir det en utflukt til
Kabelvåg. Vi passerer den store Vågan

kirke kjent som «Lofotkatedralen».
Etterpå besøkes Galleri Espolin
Johnson. Hans malerier viser fiskernes
harde kår i Lofoten og på havet.
På ettermiddagen blir det en båttur fra
Svolvær til den trange og mektige
Trollfjorden. Det serveres fiskesuppe
ombord og vanligvis får man oppleve
ørner på nært hold.

Dag 4: Svolvær  Bodø
Avreise fra Svolvær etter frokost. Vi
kjører langs Vestfjorden frem til
Leknes. Videre under Nappstraumen
og frem til Smeden i Sund. Etterpå
gjennom Reine og frem til Å, ytterst i
Lofoten hvor vegen ender. På
ettermiddagen tar vi ferje fra
Moskenes til Bodø hvor det blir
overnatting på Thon Hotel.

Dag 5: Bodø  Sandnessjøen
Turen går sørover langs
Kystriksvegen. Vi kjører på bru over
Saltstraumen og langs kysten til
Glomfjord og videre gjennom
Svartistunnelen. Det blir ferje fra
Forøy til Ågskaret og fra Jektvik til
Kilboghamn. Vi kjører over Sjonfjellet
før ankomst Nesna og ny ferje til
Levang. Herfra kjører vi over
Helgelandsbrua frem til Sandnessjøen
for overnatting på Hotel Scandic Syv
Søstre.

Dag 6: Sandnessjøen  Trondheim
Turen fortsetter i fint kystlandskap til
Alstahaug hvor vi besøker Peter Dass
Museet. Videre med ferje fra Tjøtta til
Forvik og ferje Anndalsvågen  Horn.
Det blir et opphold i Brønnøysund før
vi på ettermiddagen kjører videre
sørover. Ferje Vennesund  Holm,
middag på Snåsaheia og retur til
Trondheim på kvelden.

Avreisedato: 27.mai
Prisen inkluderer:
· Fly Værnes  Evenes
∙ 5 hotellovernattinger
· 5 frokost
· 1 lunsj
· 6 middag
· Båttur Svolvær  Trollfjorden
· Innganger som beskrevet
· All busstransport med ferjeutgifter

(7 strekninger)

6 DAGER

2018
LLooffootteenn

SSvvoollvvæærr

TTrroollllffjjoorrddeenn

SSvvoollvvæærr LLooffoottrr ppåå BBoorrgg

SSmmeeddeenn ii SSuunndd

ÅÅ ii LLooffootteenn




