
 

Telepensjonistenes Forening Trondheim 
4 DAGERS TUR TIL HELGELAND 

 
Tilreisende blir fascinert av den ville og vakre Helgelandskysten - landskapet her oppe er en 
opplevelse du sent vil glemme! Så vakkert er det at Vega-øyene har fått plass på Unescos 
verdensarvliste. Brønnøysund er den ubestridte hovedstaden og blir vår base under 
oppholdet. Vi besøker den lille øya Ylvingen, kjent fra NRK-serien «Himmelblå» og Vega som 
er hovedøya i øygruppen. Her finner vi Norges eneste ærfuglmuseum. På Tilrem, like utenfor 
Brønnøysund ligger landsdelens eneste urterarium – med en prisbelønt restaurant! 
 
Mandag 23. august  TRONDHEIM - BRØNNØYSUND   
Oppstart fra Trondheim kl. 08:00. Vi kjører nordover på E6, og legger inn en lunsjstopp. 
Veien videre går opp Namdalen til Brenna før vi tar veien mot Tosen og deretter 
Brønnøysund. Vi finner Thon Hotel Brønnøysund i sentrum av byen og får tildelt våre rom. 
Middag på hotellet.  
 

Tirsdag 24, august  HIMMELBLÅTT PÅ VILLE VEGA  
I dag maler vi dagen blå – Himmelblå. Vi tar ferje ut til 
Vega – øyriket med mer enn 6.500 øyer, holmer og skjær, 
som ligger vest for Brønnøy og som er tatt opp i Unescos 
Verdensarv liste. "Vegaøyene viser hvordan generasjoner 
av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har 
opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt 
område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike 
tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til 
kvinners bidrag til dunprosessen, sier UNESCO. Her finner 
vi en av de største ærfuglkoloniene i Norge, og det er naturlig å besøke det ganske så nye 
verdensarvsenteret. Vi spiser lunsj her ute, før vi tar ferga tilbake. På turen går vi innom 
Ylvingen, kjent fra NRK´s dramaserie Himmelblå. Serien skal være den mest sette norske tv-
serie gjennom tidene, og er tatt opp her ute i et fantastisk landskap mellom havet og 
himmelhvelvingen. På sen ettermiddag kommer vi tilbake på hotellet vårt, og etter litt 
avslapping samles vi til middag. 
 



 

Onsdag 25. august TORGHATTEN, FRITID OG EN UTFLUKT TIL HILDUR´S URTERARIUM 
Etter en god frokost på hotellet åpner vi 
dagen med en liten tur over sundet til 
Torget. Her finner vi legendariske Torghatten 
- 258 m.o.h. - 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. Det 
er fullt mulig å gå opp, og gangturen opp til 
hullet skjer på en godt opparbeidet sti, og 
tar rundt 20 min. Ellers er dagen til egen 
disposisjon. Brønnøysund er en trivelig by 
med mange tilbud, og vi overlater til den 
enkelte å spise lunsj i dag. Kl. 18:00 samles 
vi i bussen igjen for å kjøre ut til Tildrem. Her finner vi Hildur´s Urterarium - Urtehagen med 
over 200 planter er et praktfullt syn. Her er egne avdelinger for maturter, medisinske urter, 
giftplanter, og en bibelsk hage. Roser, stauder og rododendron i rikt monn danner en 
fargerik ramme rundt gården. Hos Hildur´s får vi servert en treretters meny i Sagastuen, 
basert på lokale råstoffer fra gård, skog, fjell, og hav. Den som har lyst, kan prøve en av de 
ulike lokale vintypene! Kaffen og den hyggelige praten tar vi i finstua. Det er også mulighet 
for en omvisning i hagen og en tur i sommergalleriet og gårdsbutikken om ønskelig. 

 
 
Torsdag 26. august  BRØNNØYSUND – LEKA - TRONDHEIM 
Etter en tidlig frokost starter vi på hjemturen og får en fin tur langs kysten ned til 
Vennesund. Her venter ferjen som tar oss over Bindalsfjorden til Holm. Fra Holm går turen 
langs kysten til fylkesgrensen mot Trøndelag. Vi vender vestover og krysser Austra, ei fjellrik 
øy som er delt mellom Bindal, Leka og Nærøysund kommuner. Fra Gutvik tar vi ferje til Leka 
som er Trøndelags nordligste kommune. Med noe færre enn 600 innbyggere er kommunen 
blant de minste i landet. De avfolkede fiskeværene, nå naturreservatene, Sklinna og Horta 
hører også til kommunen, og ligger nordvest for Leka i Norskehavet. Store deler av øya Leka 
består av serpentinitt og olivinstein, som gir en gulrød farge og en unik flora. For dette har 
Leka blitt kåret til «Norges geologiske nasjonalmonument» av NRK og Den Norske 
Turistforening. Lekamøya er trollet som ble til stein lengst sør på øy, mens Ørnerovet satte 
Leka på kartet for folk flest i 1932. Vi skal gjøre en rundtur her ute. Vi passerer dyrkamark 
og frodige områder, på øyas vennlige østside. Forbi Solsem blir landskapet mer åpent og 
karrig, og vi får se de fargerike fjellene Leka er kjent for. Ved Steinstind har vi storslagen 
utsikt mot Helgelandsøyene og storhavet. Det er ikke lange veistrekninger her ute, rundturen 
er på 28 km! Men en kan ikke unngå av å bli 
grepet av den ville naturen, sagnene og historiene. 
Vi spiser formiddagsmat her ute før vi returnerer 
med ferja, og fortsetter turen mot Stiftsstaden. Vi 
tar oss sørover langs Namdalen til de brede 
bygdene på Innherred, og utpå ettermiddagen 
spiser vi turens siste middag. Vi beregner å være 
hjemme i Trondheim ca. kl. 21:30. 



 

TURFAKTA 
 
Avreise: Mandag 23. august 2021 
Varighet: 4 dager 
 
Pris pr. person: kr. 8.600,- 
 
Tillegg for enkeltrom på hotellet: kr. 1.100,- 
 
Prisen forutsetter minimum 20 deltagere og inkluderer: 

• Bussreise i moderne turbuss fra Nidaros Tour i henhold til program 
• 3 overnattinger på Thon Hotel Brønnøysund 
• 3 frokoster 
• 3 lunsjer 
• 4 middager 
• Alle utflukter i henhold til program inkl. inngang Vega Verdensarvsenter 
• Besøk og omvising Hildurs Urterarium 
• Alle bomvei – og ferjekostnader 
• Reiseleder fra Orklareiser 

 
Påmelding snarest og senest innen 16. juli direkte til Orklareiser på tlf. 72 49 57 
50, e-post; post@orklareiser.no eller online på www.orklareiser.no/gruppeturer  
 
 
Frister & vilkår: 

- Påmeldingsfrist 16. juli 
- Betalingsfrister: Depositum på kr. 2.000,- pr. person forfaller 10 dager etter bestilling. 

Sluttbetaling senest innen 19. juli 
- Avbestillinger f.o.m. 23. juli t.o.m. 6. august medfører et avbestillingsgebyr på kr. 

2.000,- (depositum) 
- Avbestillinger f.o.m. 7. august t.o.m. 13. august medfører et avbestillingsgebyr på kr. 

4.300,- 
- Avbestillinger f.o.m. 14. august og fram til avreise medfører et avbestillingsgebyr på 

100% (ingen refusjon). 
 
Avbestillinger grunnet sykdom dekkes av reiseforsikringen til den enkelte – i henhold til 
forsikringsselskapenes vilkår. I slike tilfeller utsteder vi avbestillingsbekreftelser for bruk i 
forbindelse med reiseforsikring. Hvis turen blir avlyst/kansellert fra vår side p.g.a. Covid-19 
pandemien vil alle innbetalte beløp bli refundert av oss. 
 
Praktisk informasjon med siste oppdaterte smittevernregler vil bli sendt fra oss til alle 
deltakere på turen ca. 1 – 2 uker før avreise. 
 

Vi ønsker dere velkommen på tur med oss, igjen ���� 
 

 


