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Lofoten 
- en fantastisk naturopplevelse 
 

Bli med på en uforglemmelig tur til Nordlands største turistmagnet! 
Naturen gjør stedet særpreget med sine ville og taggete fjell, frodige 
marker, lune viker og dype fjorder. Selv været er spennende i Lofoten, 
som veksler fort mellom vindstille solskinnsdager til regn og sterk vind. 
På rad og rekke ligger idylliske røde rorbuer helt nede i vannkanten, og 
lukten av tørrfisk, ramsalt sjø og tjære er også en del av øyrikets vesen. 
 
Mandag 22. august Gardermoen - Bodø - Svolvær 
Kl. 07.00 Buss fra Lillestrøm til Oslo Lufthavn 
Kl. 07.50 Seneste oppmøte på Oslo lufthavn for innsjekk 
Kl. 08.55 Flyavgang med Norwegian DY340 til Bodø 
Kl. 10.25 Ankomst Bodø 
  Herfra blir det busstransport inn til Bodø. 
Ca. Kl. 14.30 Ombordstigning i Hurtigruteskipet MS Finnmarken 
Kl. 15.00 Båtavgang med MS Finnmarken til Svolvær 
  3-retters middag serveres om bord i løpet av seilasen 
Kl. 21.00 Ankomst Svolvær 

Vi rusler nå med bagasjen bort til vårt hotell, som ligger på 
kaiområdet. (ca. 500 meter å gå) 
 Innsjekk og overnatting på Thon Hotel Lofoten.  

 
 
Tirsdag 23. august Lofoten – med utflukt til Å 

Frokost på hotellet. 
Kl. 09.00 I dag skal vi på utflukt med buss og lokal guide i Lofoten, for å 

oppleve mer vakkert landskap. Barske fjell, hvite sandstrender, 
frodige bygder og maleriske idyller som Reine og Nusfjord går 
hånd i hånd.  

Kl. 10.30 Vi besøker Glasshytta på Vikten, hvor vi kan oppleve 
glassblåseren i arbeid.  

Kl. 12.00 Besøk hos Smeden i Sund, viden kjent for sin produksjon av 
skarv. 

Kl. 13.30 Lunsj på Reine rorbuer 
Kl. 15.00 I Å, det gamle fiskeværet og Lofotveiens endepunkt, får vi en 

omvisning i Norsk Fiskeværsmuseum. Retur til Svolvær om 
ettermiddagen.  

Kl. 19.30 Middag på hotellet. 
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Onsdag 24. august Lofotferga til Trollfjorden 

Frokost på hotellet.  
Kl. 09.30 Buss og vår lokal guide møter på hotellet og turen går til Kabelvåg. Her går vi 

om bord i Lofotferga som ligger til kai. 
Kl. 10.00 Båtavgang med Lofotferga til Trollfjorden. 

Med Lille Molla, Storemolla og Trolltindene som kulisser går turen opp 
Øyhellsundet. Der Øyhellsundet møter Raftsundet ligger den mektige 
Trollfjorden. Etter en liten halvtime inne i Trollfjorden snur vi nesen 
hjemover igjen. Det finnes mye sjøfugl i området og havørn er heller ikke 
noe uvanlig syn. Det blir lunsj om bord.  
 

Ca. kl. 1300 Ankomst Kabelvåg igjen, og buss tilbake til Svolvær. 
Resten av dagen er til fri disposisjon.  

Kl. 18.30 Felles middag på Restaurant Kjøkkenet på Anker Brygge, ca. 550 meter å gå 
fra hotellet. 

 
Torsdag 25. august Utflukt til Kabelvåg og Henningsvær 

Frokost på hotellet 
Kl. 09.00 Vår lokal guide og buss møter på hotellet og vi tar turen først til Kabelvåg 
Kl. 09.30 Besøk ved  Lofotmuseet, som er bygget opp rundt en gammel væreiergård. 

Så besøker vi Galleri Espolin. Galleriet har den største billedsamlingen av 
kunstneren Kaare Espolin Johnson, som er kjent for sin gjengivelse av havet, 
Lofoten og fiskernes harde kår. Til slutt i Kabelvåg besøker vi Lofotakvariet.  

Kl. 12.30 Lunsj på Nyvågar Rorbuanlegg.   
 Etter lunsj tar vi turen til Henningsvær. 
Kl. 14.00 Her skal vi innom billedgalleriet til Karl Erik Harr, og i tillegg til hans egne 

malerier, er det også en samling malerier av kunstnere som virket bl.a. i 
Lofoten før og etter århundreskiftet. Her kan vi også få med Frank A. Jensens 
flotte lysbildeshow og unike havørnfotos. 

 Etter besøket her blir det retur til Svolvær og vi har nå litt tid på 
ettermiddagen til egen disposisjon. 

Kl. 19.00 Felles middag på hotellet.  
 
 
Fredag 26. august Harstad – Gardermoen 

Frokost på hotellet før utsjekk.  
Ca kl. 11.30 Busstransport til Harstad Lufthavn Evenes for flyreise tilbake til Gardermoen.  
Kl. 14.30 Ankomst Evenes lufthavn og innsjekk 
Kl. 15.45 Fly med Norwegian DY367 direkte til Oslo Lufthavn 
Kl. 17.30 Ankomst Oslo Lufthavn 
  Busstransport tilbake til Lillestrøm 
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Pris pr. person  Kr 10 240,- ved 40-49 betalende deltagere 

Kr 10 995,- ved 30-39 betalende deltagere 
   Kr 12 565,- ved 20-29 betalende deltagere 
 
Prisen inkluderer Fly Oslo – Bodø og Harstad - Oslo 

Flyskatter (kr 350,- pr. person pr. 08.12.15) 
   Nødvendig busstransport i Lofoten i henhold til program 
   Hurtigruta Bodø – Svolvær 
   3-retters middag om bord 
   4 overnattinger i dobbeltrom på hotell 
   4 frokoster og 2 middager på hotellet 
   1 middag på restaurant i Svolvær 
   3 lunsjer på utflukter 
   Utflukter med buss, lokalguide og entreer i henhold til program 
   Lofotferga Svolvær – Trollfjorden t/r med lokalguide 
   Busstransport Lillestrøm – Oslo Lufthavn t/r 
    
Tillegg enkeltrom Kr 1 440,- pr. person 
 
Vi gjør oppmerksom på at dersom det som planlagt innføres en seteavgift på flybilletter 
f.o.m. 01.04.16 vil denne komme i tillegg. (80,- kr. + mva. pr. billett. pr. strekning) 
 
Vi tar også forbehold om prisjusteringer som skyldes endringer i skatter, avgifter og 
transportpriser.  

 
Vi tar også forbehold om endringer i de oppsatte tidspunkter og rekkefølge på utflukter. 
 
Bindende påmelding til Reisekomitèen innen 26. april  2016. 
 
Brit Thoresen  Tlf. 957 80 941       epost: oyvind.thoresen2@getmail.no 
Kjellaug Nystrøm Tlf. 997 35 780      epost: knystroe@online.no 
Anne-Marie Barken        Tlf. 400 68 953       epost: abark@getmail.no 

 

 

Reisekomitèen gjør oppmerksom på at alle reisende må oppgi fødselsdato 

 ved bestilling.  
 
  
 

 


