ET HIMMELBLÅTT HELGELAND
Det er lett å bli fascinert av det ville og vakre landskapet på Helgelandskysten i
Nordland. Du husker kanskje da vi samlet oss rundt tv-skjermene for å møte
mennesker og et himmelblått landskap på Vegaøyene der NRK – serien
”Himmelblå” ble spilt inn. Og tv-bildene løy ikke - landskapet her oppe vil gi
deg en opplevelse du sent vil glemme! Så vakkert er det at Vega-øyene har fått
plass på UNESCO´s verdensarvliste. Vi passerer Ylvingen der tv-opptakene ble
gjort, og besøker Vega som er hovedøya i øygruppen. Her finner vi også ett av
Norges tre verdensarvsenter, som vi selvsagt skal avlegge et besøk. I
Brønnøysund finner vi
legendariske Torghatten - 258
moh. - kjent for sitt
karakteristiske hull, som går tvers
gjennom fjellet. Hullet er 160
meter langt, 35 meter høyt, og 20
meter bredt og ble skapt under
istiden. På Tilrem, like nord for
Brønnøysund, ligger landsdelens
eneste urterarium – med en
prisbelønt restaurant! Kortreist,
spennende og uendelig vakkert – bli
med til et himmelblått Helgeland!

Reiserute
Mandag 10. august

Til Brønnøysund

Avreise fra Orkanger kl. 08:00 via Melhus, Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal og
Steinkjer. Enkel lunsj underveis. Vi tar ferje fra Holm til Vennesund. Overnatting på
Thon Hotell Brønnøysund. Middag på hotellet.
Tirsdag 11. august
Utflukt til verdensarvstedet Vega
Utflukt med buss og ferje til Vega. Rundtur med lokalguide på Vega. Besøk på
Verdensarvsenteret. Enkel lunsj. Middag på hotellet.
Onsdag 12. august
Brønnøysund – Torghatten – Hildurs Urterarium
Utflukt til Torget og Torghatten. Mulig å gå opp i Torghatten på godt opparbeidet sti,
turen tar ca. 20 minutter. Forøvrig er dagen til egen disposisjon. Om ettermiddagen
utflukt til Tilrem med middag på Hildur´s Urterarium og restaurant.
Torsdag 13. august
Brønnøysund – hjem
Vi kjører via Tosbotn og E6 med innlagt middag underveis.

TURFAKTA:
Avreisedato: Mandag 10. august
Varighet: 4 dager
Pris pr. person:

kr. 7.760,-

Tillegg for enkeltrom:

kr. 1.100,-

Prisen inkluderer: Reise med moderne turbuss og reiseleder fra Orklareiser (i
henhold til gjeldende smittevernregler), 3 overnattinger på Thon Hotel Brønnøysund,
3 frokoster, 2 lunsjer, 4 middager, lokalguide på Vega, inngang til Verdensarvsenteret
på Vega, omvisning på Hildur´s Urtrearium og alle bom - og ferjeavgifter.

