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Lofoten, Vesterålen og Hurtigruten  16.-22.09 2018 

 

 

Bli med å utforsk "indrefileten" av Nord-Norge, de vakre øyrikene i Lofoten og Vesterålen. 

I løpet av noen innholdsrike dager får du oppleve mye flott natur og severdigheter med 

stor variasjon. Hjemreisen gjøres med Hurtigruten fra Svolvær til Bergen, en seiling som 

inkluderer blant annet den idylliske Helgelandskysten.  

16.09 Avreise  

Møt din reiseleder fra Boreal Sør-Vest reiser på Sola for innsjekk og avreise til Evenes. 

Avgang kl. 14:25, via Gardermoen, ankomst Evenes kl. 17:30. Transport med egen buss over 

Hinnøya, Norges største øy, til Sortland i Vesterålen. Innsjekk og middag på hotellet.  

 

17.09 Andøya 

Vesterålen kommer litt ufortjent i skyggen av sin mer berømte "nabo" Lofoten, selv om 

naturen har kan være like vill og vakker. Vi tar turen rundt Andøya, og stopper bl.a. på Bleik, 

landsbyen med den flotte sandstranden og karakteristiske fuglefjell. Her kan man kjøpe lunsj 

på den landhandelen. På Andøya Space Center utforskes det nære verdensrom og nordlyset, 

og vi får et fascinerende innblikk på deres besøkssenter "Romskipet Aurora". Vi stopper også 

innom det sjarmerende tettstedet Andenes helt ute på tuppen av Andøya, lengst nord i 

Vesterålen.   
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18.09 Henningsvær & Lofotr vikingmuseum 

Ferden går med ferge fra Melbu til Austvågøya i Lofoten, og videre til Henningsvær, det 

kjente fiskeværet fra barnesangen om lofottorsken. Beliggenheten er spektakulær, på små 

øyer og holmer ut mot storhavet, og vi spiser lunsj og utforsker litt på egenhånd. På Borg 

besøker vi vikingmuseet Lofotr, og får omvisning i det 83m lange høvdingehuset som er en 

rekonstruksjon av huset som stod her i vikingtiden. Etter det er det kun kort vei til hotellet 

vårt på Leknes.  

   
19.09 Enden av Lofoten 

Dagen tilbringes på de to ytterste øyene i Lofoten, Flakstadøya og Moskenesøya. På Vikten 

lages det flott glasskunst på Glasshytta. Helt ytterst i Lofoten ligger fiskeværet som kort og 

godt heter "Å", med den berømte "Lofotveggen" som kulisse. Reine er ofte avbildet på grunn 

av sin spektakulære natur, og her spiser vi lunsj. Til slutt besøker vi Smeden i Sund, hvis både 

personlighet, smie og kongeskarver i stål er like fascinerende. Til slutt kjører vi til Svolvær for 

fritid og ombordstigning på sørgående hurtigrute, avgang kl. 20:30.  

 

19.09 - 22.09 Svolvær – Bergen med MS Trollfjord 

Turen sørover til Bergen går om bord på et av Hurtigrutens nyeste skip. MS Trollfjord har 

flotte fasiliteter, blant annet en to-etasjers panoramasalong hvor man har uovertruffen 

utsikt til kystlandskapet som glir forbi. Det finnes flere restauranter om bord, samt kiosk, 

badstu, trimrom og boblebad.  Ankomst Bergen  12. mai kl. 14:30.  Kystbussen tilbake til 

Stavanger.  
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REISEFAKTA 

DATO: 16.-22. september 2018 

PRIS: 16 450,- kr per person i dobbeltrom/lugar 

PÅMELDINGSFRIST: 13. juni 2018 

PRISEN INKLUDERER:  

*Reiseleder fra Boreal Travel AS / Sør-Vest reiser  
*Flyreise Stavanger – Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 
*Hurtigrutereise med MS Trollfjord Svolvær-Bergen i uspesifisert dobbeltlugar 
*Overnatting 3 netter på hotell i Vesterålen og Lofoten 
*6 middager, 3 på hotellet og 3 på Hurtigruten  
*2 lunsjer på utflukt 
*Program og utflukter som beskrevet, inkl. billetter til:  
Andøya Space Center, Lofotr Vikingmuseum, Glasshytta i Vikten, Smeden i Sund 
*All transport med egen buss iht. til utfluktsprogram 
*Busstransport med Kystbussen Bergen – Stavanger inkl. fergebilletter 
 

IKKE INKLUDERT:  

Tillegg enkeltrom/lugar 6 netter: ta kontakt (begrenset antall) 
Drikke på måltidene 
 
Det tas forbehold om endringer og skrivefeil i programmet. Oppdatert og endelig program med 

informasjon om fly, reiseleder og annet vil bli sent per post/epost  ca. 3 uker før avreise.  




