8-DAGERSTUR TIL NORD-NORGE
15.-22.AUGUST 2022
med OFOTEN,

VESTRÅLEN
og LOFOTEN.

FAKTABOKS:

8-dagerstur til
Nord-Norge med
Ofoten, Vesterålen og
Lofoten.
• Legg til en spesiell hendelse
fra livet
På denne turen besøker vi også RØST og KJERRINGØY.
Velkommen med på en unik tur.
Litt om reisen:
Turen starter mandag 15.august fra Fosen og kjøres nordover via Åfjord.
Det er mulighet for god korrespondanse fra Trondheim.
På neste side er detaljer for hver enkelt dag. Hjemkomsten vil bli på
kvelden mandag 22.august, også da med god korrespondanse for videre
reise til Trondheim. Gled deg til en innholdsrik og kjempefin NordNorgestur.

På turen blir det mye fin natur og unike opplevelser. Blant annet lunsj hos
Namsen Salomon & Train, besøk og omvisning ved Narvik krigsmuseum,
besøk og omvisning hos Andøya Spacesenter, og vi nevner også
Hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Se flere besøk under den enkelte dagen.

i familien
15.22.august 2022

Pris
:
• Leggper
til en person
spesiell hendelse
fra livet
i familien
kr. 18.975,Tillegg for enkeltrom: kr. 3.450,• Legg til en spesiell hendelse fra livet
Turprisen
inkluderer:
i familien

-

Bussreisen i moderne
turbuss, med rullestolheis.

-

Reiseleder.

-

7 frokost, 8 lunsj
og 7 middag.

-

7 hotellovernattinger.

-

Besøk ved Narvik
Krigsmuseum.

-

Besøk ved Norsk
Romsenter på Andøya.

-

Besøk på
Hurtigrutemuseet.

-

Mulighet for å bli med
Hurtigruten via Raftsundet
og inn Trollfjorden.

-

Guidet tur på Røst, med
besøk på Tørrfiskloftet.

-

RIB-tur utenfor Røst.

-

Inngang og omvisning
Kjerringøy Handelssted

-

Alle ferje- og bompengekostnader.

Kontaktinformasjon
og påmelding gjøres til:
Vi skal også på RIB-tur ut til Skomvær fyr, helt ytterst i Vestfjorden. På
turen har vi også lagt inn et besøk på Kjerringøy Handelssted.

Ansvarlig arrangør:

Turen er dessverre lite egent for gjester med rullestol.
Men ta kontakt, så sjekker vi mulige tilpasninger for deg.

Ved påmelding INNEN 12.mai, spandere vi seilas med Hurtigruten
mellom Stokmarknes – Svolvær, via Raftsundet og Trollfjorden.

post@abuss.no

Påmeldingsfrist: 1.juli 2022

Foto: Google

1. dag: Turen vår starter fra Leksvik på Fosen, og den kjøres via Vanvikan,
Rørvik ferjekai, Rissa og Åfjord sentrum. I Vanvikan har vi god korrespondanse
fra Trondheim. Vi kjører videre via Nord-Fosenveien og kommer til Namdalen
og fortsetter nordover E6. Dagen i dag blir nok for det meste en transportdag.
Underveis blir det servert lunsj hos Namsen Salomon Train. Det blir også
kaffestopp og noen fotostopp, blant annet ved Porten til Nord-Norge. Vår første
overnatting og middag på turen, får vi på Scandic Meyergården i Mo i Rana.
2.dag: Etter frokost kjører vi videre nordover. Det blir også tid til et besøk på
Polarsirkelsenteret på Saltfjellet. Kanskje finner du noen suvenirer du vil kjøpe.
Vi kjører ned Saltdalen og her gjør vi en stopp hos Kaleido for formiddagskaffe.
Vi fortsetter E6 videre via Fauske og til Drag. Her krysser vi Tysfjorden. Før vi
ankommer Narvik og hotellet vårt passerer vi Stetind, som er et majestetisk fjell
med 1.391 m.oh. Vi sjekker vi inn på Scandic Narvik, der vi skal bo.
3.dag: Før vi forlater Narvik besøker vi Krigsmuseet i byen. Her får vi høre om
felttoget fra Trondheim og nordover til Tromsø, med okkupasjonshistorie. På
turen videre kjører vi Hålogalandsbrua og nordsiden av Ofotfjorden. Vi kommer
til Vesterålen og kjører helt ytterst på Andøya, og her besøker vi Andøya
Spacesenter. Vi får en omvisning og vi lærer blant annet litt om nordlyset. I dag
passerer vi også Risøyrenna, som i sommer ferier 100 år. På kvelden sjekker vi
inn på hotellet vårt på Sortland.
4.dag: Etter litt god tid til frokost kjører vi sørover til Stokmarknes. Her besøker
vi Hurtigrutemuseet. Vi får høre, se og kjenne på Kystrutens 129 år lange
historie. Når sydgående kystrute kommer, som i dag er ms Nordnorge går de av
våre gjester som har gjort sin påmelding innen 12.mai om bord og blir med til
Svolvær. Turen går da via Raftsundet og Trollfjorden. På ettermiddagen, og etter
en fin seilas mellom Vesterålen og Lofoten, kommer vi til Svolvær. Der vi
sjekker inn på hotellet. Vi som har gjort påmelding etter 12.mai kjører turbussen
via Hasselfjorden og til Svolvær. NB: Hurtigruten kan være mulig tilvalg etter 12.mai
5.dag: I dag starter vi ut fra hotellet vårt litt tidlig, fordi vi skal kjøre sørover
Lofoten og nå formiddagsferja ut til Røst. Etter innsjekk og lunsj ute på Røst blir
det RIB-tur i skjærgården utover til Skomvær fyr, hvis været tillater det. Her ute
treffer vi kanskje på kommunedirektør Vigdis Bolås og hun kjenner Røst godt.
6.dag: Før vi setter turen inn til fastlandet blir det en guidet rundtur ute på Røst.
Vi besøker også Tørrfiskloftet. Hvem vet, kanskje møter vi også Kari-Anne,
kjent fra TV-serien «Kari-Anne på Røst». På ettermiddagen ankommer vi Bodø
og hotellet vårt. Vi skal bo på hotellet Radison Blu, som ligger sentralt i byen.
7.dag:
Etter utsjekk, og før vi starter på hjemturen, blir det et besøk nordover til
Kjerringøy, der vi skal besøk Kjerringøy gamle Handelssted. Her finner vi et
unikt kulturminne, et helt kulturmiljø fra 1800-tallet som har frosset i tid. 15
fredede bygninger med autentisk interiør ligger vakkert til ved Kjerringøysundet og tar deg med på en tidsreise. Det er en reise tilbake til nordlandsbåten
og jektenes tidsalder, en tid skapt av tørrfisk og tran. Etter lunsj og omvisning
setter vi kursen sørover. Vi skal kjøre via Saltstraumen, Misvær og passere
Saltfjellet, før vi sjekker inn på Scandic Meyergården.

8.dag:
Så er turens siste dag kommet. Vi tar oss god tid til frokosten og kjøre E6 videre
sørover Nordland og inn i vakre Trøndelag. Det blir servert lunsj på hjemturen.
Ankomst Innherred og videre ut til Fosen blir på tidlig kveld. Også i dag er det
god korrespondanse over fjorden til Trondheim.

