PROGRAM: FOTTURER PÅ SENJA
3 frokoster, 1 lunsj, 3 nistepakker og 3 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Senja
Lunsj, middag
Vi flyr fra Oslo om morgenen med SAS, og ankommer Bardufoss før lunsjtider. Her møter vi
vår lokale turleder, og får transport til Senja med buss. Turen tar ca. to timer.
Vel framme på Senja Fjordhotell sjekker vi inn og får oss en god lunsj. Turlederen gir oss en
liten introduksjon til programmet, og går gjennom dagens tur.
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Vi behøver ikke vente lenge på naturopplevelsene, for like etter lunsj setter vi kursen mot
dagens destinasjon - Sjursviktinden. Fjellet er 837 meter over havet og er den vestligste
toppen på Senja. Allerede etter noen få hundre meter vil vi få en fantastisk utsikt. De første
2 km er lette å gå, så blir det litt brattere mot toppen. Ved Stirvatnet blir det badepause for
de som ønsker det. Vel oppe på toppen kan vi se Norskehavet i vest, fjellene Senjahesten og
Manen, samt øyene i sør som Lemmingvær, Bjarkøy og Dyrøy. På klare dager ser man helt til
Lofoten.
Etter turen stopper vi innom bygda Skrolsvik for å ta en prat med lokalbefolkningen, få
innblikk i fiskerihistorien og ta en kaffe eller te med kake. Det blir biltransport tilbake til
hotellet, som tar ca. et kvarter.
Tilbake på hotellet venter en nydelig toretters middag i restauranten (innendørs eller
utendørs, avhengig av været). Etter middag kan man nyte en koselig kveld i baren eller på
terrassen, med det helt spesielle arktiske lyset som bakteppe.
Hotellet har en liten spaavdeling som bl.a. inkluderer en jacuzzi med utsikt over havet. Det
er mulig å booke tid her for en ekstra kostnad, denne er tilgjengelig hver dag. Bestilling
ordnes direkte med hotellet på stedet.

Dag 2

En hemmelig sti til ukjente åser
Frokost, middag, nistepakke
Etter frokost møter vi guiden som gjennomgår turprogrammet for dagen. Hovedturen
starter med en 15-minutters busstur til Skrolsvik, og herfra tar vi båt til en bortgjemt og
hemmelig strand. Turen er ganske krevende, både i lengde og høydemeter, men du kan
etter hvert nyte en spektakulær utsikt og kjenne på følelsen av å være høyt over havet.
Guidet av en profesjonell guide finner vi en trygg trasé - dette blir en fantastisk opplevelse
utenfor kjente stier. Vi går hele veien tilbake igjen til hotellet, og følger en sti som tar oss til
grensen av Ånderdalen nasjonalpark.
Tilbake på hotellet blir det tid til litt hvile og en dusj, før vi møtes til toretters middag.

Dag 3

En hel dag i fjellene
Frokost, middag, nistepakke
Etter frokost møter vi igjen guiden som gjennomgår dagens turprogram. Denne turen vil
garantert gi deg mange spektakulære bilder, så husk å lade kameraet før avreise. I dag
starter turen med en 15-minutters busstur til Vassvika. Fra Vassvika vandrer vi opp over
tregrensen og skal krysse Eidefjellet tilbake til Senja Fjordhotell. Turen har en fantastisk
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utsikt hele veien, deler av den mot Ånderdalen nasjonalpark. Vi skal over tre topper på rundt
800 meter på denne turen, enkelte av stiene og fjellsidene til toppene kan føles litt luftige.
Når vi stiger ned fra den siste toppen, Eidefjellet, passerer vi Snauheia og følger turstien ned
til Senja Fjordhotell. På veien kan du velge å ta en svømmetur i Blyfjordvatnet - forfriskende!
Tilbake på hotellet skal vi få en enkel ølsmaking av Senja øl, med litt arktisk tapas ved siden
av. Dette blir godt - spesielt etter en lang dag i fjellet.
På kvelden blir det igjen en toretters middag (innendørs eller utendørs, avhengig av været).

Dag 4

Dronningruta og hjemreise
Frokost, nistepakke
I dag - turens siste dag - skal vi si farvel til vakre Senja med en avslappende tur. Etter frokost
tar vi båt til Dronningruta, helt sør på øya. Her skal vi vandre i naturskjønne omgivelser, og vi
holder oss stort sett langs sjøen. Her får vi se et variert kystlandskap - med viker, strender,
steiner og myrer. Dette blir en mye enklere etappe enn de foregående, i dag er det ikke
mange topper vi skal opp på.
Etter endt tur blir vi kjørt tilbake til hotellet, hvor vi avslutter oppholdet med en liten
samling og en matbit etter nok en aktiv dag ute. Så er det på tide og takke for seg, og vi tar
bussen tilbake til Bardufoss. Herfra flyr vi SAS tilbake til Oslo, hvor vi er framme utpå
kvelden.
Takk for turen!
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