Lofoten
Majestetiske fjell, dype fjorder, skrikende sjøfuglkolonier og lange, hvite
strender der bare de tøffeste bader.
"Det var eventyret. Dit måtte de. Og nu var det hans tur. Nu saa han Lofoten. ( .... ) Det var
Lofoten, som han hadde hørt så mye om fra han var en næve stor. Et land mot Ishavet, som alle
gutter langs kysten drømte om å få komme til. Der øvedes bedrifter. Der vant man rikdom, der
kappseilte man med døden". Sitatet er fra Johann Bojers "Den siste viking" og beskriver
skårungen Lars sine tanker i det han nærmer seg Lofotveggen for første gang. Svært mye er
forandret på de hundre årene som har gått siden Bojer skrev om lofotfisket. Men naturen, havet
og lyset er det samme. Kombinasjonen av vilt hav med grov sjø, spisse alpine fjell som stuper ned
i vannet, små lune fiskevær og hvite strender med krystallklart vann vil aldri slutte å bergta oss.
De unike rorbuene er bevart,
restaurert eller kopiert, og
danner grunnpilaren i
markedsføringen av et av
Norges heteste og mest
attraktive reisemål!

TURFAKTA
Avreisedato: 2. august
Varighet: 7 dager
Avreise fra: Oppdal,
Orkanger, Melhus,
Trondheim, Stjørdal,
Levanger, Verdal og Steinkjer
Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder iflg. turbeskrivelse, 1 overnatting Scandic
Meyergården Hotel i Mo i Rana, 1 overnatting Scandic Havet Hotel i Bodø, 3 overnattinger Thon
Hotel Lofoten i Svolvær, 1 overnatting Fru Haugans Hotell i Mosjøen, 6 frokoster, 7 middager,
éntre til Smeden i Sund, Glasshytta på Vikten, besøk på Vikingmuseet på Borg, og alle bomvei –
og ferjeavgifter.

Pris pr. person: kr. 12.900.Tillegg for enkeltrom: kr. 2.650,Reiserute:
Søndag 2. august:
Mandag 3. august:
Tirsdag 4. august:
Onsdag 5. august:
Torsdag 6. august:
Fredag 7. august:
Lørdag 8. august:

Til Mo i Rana
Kystriksveien Mo i Rana – Bodø
Ferje fra Bodø til Moskenes og videre til Svolvær. Vi opplever Lofoten!
Fridag i Svolvær
Utflukt til Henningsvær og Vikingmuseet på Borg
Svolvær - Mosjøen
Mosjøen – hjem

