PROGRAM: FRA TROMSØ TIL REYKJAVIK
MED NORWEGIAN STAR
Dag 1

Avreise Oslo, ankomst Tromsø og innsjekk på Norwegian Star
Avreise kl 17:00
Vi møtes på Gardermoen og flyr et par timer nordover til Tromsø. Her blir vi brakt til
havnen og sjekker inn på skipet - så er det fritt fram for å rusle rundt i byen på egen hånd
før vi seiler kl 17.00. Du kan besøke noen av Tromsøs severdigheter og klassiske attraksjoner
som Fjellheisen og Ishavskatedralen, eller hva med en ettermiddag på museum - du har for
eksempel Vitensenteret, Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og Nordnorsk
Kunstmuseum. Utforsk historien til polfarere, smak på lokal øl hos Mack eller få med deg
mating av selene på Polaria, her er det mye å finne på!
Før skipet seiler er det en obligatorisk sikkerhetsøvelse. Etterpå møtes vi for å ta en felles
skål før vi drar ut på eventyr.
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Dag 2

Leknes
Ankomst kl. 07:00
Avreise kl. 16:00
Leknes er en av to byer i øygruppen Lofoten med ca 3600 innbyggere, som består av øyene
Austvågøy, Vestvågøy, Gimsøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy og Røst. Øygruppen ligger
nord for polarsirkelen, og vest for Bodø. Det finnes bare to byer i området, hvor Svolvær er
den største med omtrent 4500 innbyggere. Like nord for Svolvær, på andre siden av
Raftsundet, ligger Vesterålen. Lofotens historie preges av fiskeriet og eksporten av tørrfisk,
som i stor grad fortsatt pågår den dag i dag.
I Leknes kan du blant annet besøke Nord-Norges berømte fiskerimuseer, og noen av Norges
flotteste strender ligger bare en kort kjøretur unna. Hauklandstranda er berømt for de
praktfulle omgivelsene og den kritthvite sanden. Her får selv de flotteste strender i sydlige
strøk konkurranse, men badetemperaturen kan nok ikke måle seg med Syden, om det
turkise vannet ser aldri så innbydende ut... Men tåler du en kjølig dukkert, kan vi love at det
er forfriskende!
En tur til Leknes er også perfekt hvis du liker fotturer, fugletitting og andre
utendørsaktiviteter.
På Lofoten Vikingmuseum kan du utforske et av verdens største langhus i vikingstil. Denne
historiske bygningen er rundt 80 meter lang. Museet har også en kopi av Gokstadskipet, et
historisk vikingskip fra 800-tallet, og du kan oppleve et festmåltid i vikingstil med lokalt
lammekjøtt, villsvin og fisk.
Omtrent 64 kilometer sør for Leknes ligger Norsk Fiskeværsmuseum. Dette museet
fokuserer på lofotfiskets historie og livet til fiskerne som deltok. Her kan du se en rekke
historiske bygninger, blant annet et gammelt bakeri i stein, en smie og et stort naust.
Tørrfiskmuseet i Å har utstillinger om historien til tørrfisken, et av Norges mest berømte
eksportprodukter. Lær om den viktige rollen som tørrfisken spilte i norsk dagligliv.

dag 3

Alta
Ankomst kl. 11:00
Avreise kl. 20:00
Alta er en av våre nordligste byer, den største byen i Finnmark med 21 000 innbyggere og
ligger midt i smørøyet av fantastisk nordnorsk natur og viddelandskap. I tillegg får du både
byliv og kultur!
Alta er kjent som Nordlysbyen og har til og med sitt eget nordlysobservatorium. Samtidig er
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det noe helt unikt over Finnmarksvidda – sommer som vinter. Dette er stedet både for å ta
uforglemmelige bilder og for å gå lange meditative turer.
Når det kommer til kultur, har Alta også mange gode kort på hånden. Få med deg
Nord-Europas største helleristningsfjell, hvor du også har utsikt over den nydelige
Altafjorden. På Alta Museum, Verdensarvsenter for bergkunst, kan du få nærmere innblikk i
historien rundt helleristningene og Alta. Der finnes det også en kafé med panoramautsikt og
en suvenirbutikk. Midt i sentrum finner du også den nye Nordlyskatedralen.
Alta er et av få steder i verden med to oppføringer på verdensarvlista. Den andre
oppføringen er Struves Meridianbue. Nærmere bestemt et av astronomen Fredrich G. W.
von Struves målepunkter for å beregne jordas form og størrelse, et arbeid som pågikk fra
1816-1855. Dette punktet ligger på fjelltoppen Lille Raipas ved Alta.
Alta er dessuten en by med mye liv, i stor grad takket være Høgskolen i Finnmark, som har
nesten 2000 studenter. Byen har mange utesteder med god stemning og
liveunderholdning, spesielt City Scene, kjent for å tiltrekke seg store artister. Ta også turen
innom noen av kjøpesentrene og sjekk ut de andre shoppingmulighetene i byen.
Altadalen er en frodig oase, med en rekke landbrukseiendommer, der Altaelva danner et
naturlig midtpunkt. Den fantastiske lakseelva regnes som en av verdens beste, der sjansen
for å få en laks på over 10 kg er stor. Hvert år fanges laks på over 25 kg.

Dag 4

Hammerfest
Ankomst kl. 07:00
Avreise kl. 17:00
Hammerfest er i dag en by med ca 11.000 innbyggere og en by med lange tradisjoner innen
fiske og fiskeindustri.
Hammerfest er kjent som ”verdens nordligste by”, og byen fikk varemerkebeskyttelse for
benevnelsen i 2009. Byen ligger på Kvaløya med broforbindelse til fastlandet. Til tross for at
byen ligger langt nord for polarsirkelen, har den en isfri havn. Fra midten av mai til slutten av
juli kan du også oppleve midnattssola her - og vi er her midt i den aller lyseste tida!
Hammerfest fikk bystatus allerede i 1789, og 1891 ble dette den første byen i Norge og
Nord-Europa som med elektrisk gatebelysning. Når du er i Hammerfest, bør du besøke
Gjenreisningmuseet for Finnmark og Nord-Troms. Dette er et moderne museum som viser
historien om evakueringen, brenningen og gjenbyggingen av byen i forbindelse med 2.
verdenskrig. Her kan du lære om det verste angrepet på byen, da tyskerne i 1945 gav ordre
om at "ingen bygning skulle stå igjen". I dag består byen av mange 50-tallshus i glade farger så selv om det er en av landets eldste byer, ser den ganske så moderne ut.
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Ta også turen til Hammerfest kirke som ble bygget i betong i 1961. Tar du en tur til
Isbjørnklubben, kan du lære mer om byens rike historie som fangstby.
Hvis du vil se litt mer av området rundt byen, kan du følge turstien Gammelveien på en
rundtur i nærområdet. Gå heller ikke glipp av Meridianstøtten, denne står på UNESCOSs
liste over verneverdige kulturminner, og ble avduket i 1856 til minne om den første
internasjonale målingen av jordens form og størrelse. Den står på en bratt bakketopp i
bydelen Fuglenes på den andre siden av havnen.
Bestiger du den sherpabygde Tyventrappa, kan du nyte en fantastisk utsikt over
Sørøysundet – under midnattssola. På toppen finnes også en unik og prisbelønt hytte hvor
du kan søke ly for vær og vind som plutselig måtte oppstå på Finnmarkskysten.
Hammerfest har i senere år satset stadig mer på kulinariske opplevelser og byr i dag på alt
fra tradisjonelle samiske retter til fantastisk sushi.

Dag 5

Honningsvåg (Nordkapp)
Ankomst kl. 07:00
Avreise kl. 03:30 på natten
Honningsvåg ligger helt nord i Norge ved Nordkapplatået og er knyttet til fastlandet med
en nesten 7 km lang undersjøisk tunnel (som var verdens lengste undersjøiske veitunell da
den var ferdigstilt). Mange turister har dette stoppet som sitt absolutte høydepunkt på
norgesferien nettopp på grunn av Nordkapp. Honningsvåg har også et rikt kulturliv, og her
arrangeres blant annet den populære Nordkappfestivalen med mange konserter.
Her helt nord i Norge finner du også det spesielle arktiske klimaet hvor det ikke vokser trær
naturlig. På en reise til Honningsvåg kan du dra ut på ekstreme eventyr på havet. Her finner
du et stort utvalg av aktiviteter som tar deg ut i dette spesielle landskapet, og det er mange
kulturelle aktiviteter å delta på. Byen markedsfører seg som "Byen ved Nordkapp" og siden
Honningsvåg fikk bystatus i 1996 har de alltid konkurrert med Hammerfest om verdens
nordligste by.
Ta et stopp på Artico Ice Bar som lar deg oppleve ekte is på mange forskjellige måter, eller
bli med på fuglekikking i Stappan naturreservat. Nordkappmuseet er ikke spesielt stort, men
forteller historien rundt evakueringen og brenningen nord i Norge i slutten av 2.
verdenskrig. I Honningsvåg finner du blant annet en kirke som var en av veldig få bygninger
som ble spart i tyskernes tilbaketrekning fra Finnmark. Honningsvåg kirke dateres tilbake til
1885.
Har du ikke vært der før, er selvsagt tur til Nordkapp et must - det nordligste punktet på
det europeiske fastlandet. Nordkapp ligger over 71 grader nord og rundt 2000 kilometer fra
Nordpolen, helt i enden av den europeiske landmassen på Magerøya. Fra Nordkapplatået
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stuper fjellsiden 307 meter rett ned i Nordishavet. Litt ned i fjellskrenten ligger
klippeformasjonen Nordkapphornet, som er et gammelt samisk offersted.
Når du står ytterst på det mektige platået, er det bare Svalbard som skiller deg og
Nordpolen. Her kan du oppleve måneder med evig dag om sommeren, for sola går aldri ned
fra 12. mai – 31. juli.
I Nordkapphallen kan du se kortfilmer i en unik panoramakino og utstillinger om regionen.
Dette turistsenteret er åpent året rundt. På platået finner du i tillegg
restauranter, kafeer og et av verdens nordligste postkontor. Her ligger også St. Johannes
kapell, et ørlite økumenisk kapell som er et yndet sted å gifte seg.

Dag 6

Til sjøs
Dag 7

Longyearbyen, Svalbard
Ankomst kl. 09:00
Avreise kl. 02:00 over midnatt
Noe av det mest eksotiske Norge har å by på, er Svalbard. Svalbard tilhører jo i praksis Arktis
- øya ligger faktisk like nært Nordpolen som Fastlands-Norge.
Turistene strømmer til Svalbard strømmer for å oppleve barsk natur og dyreliv. Øya byr på
omgivelser som vekker urkraften i oss, og det er både vakkert og tidløst.
Det bor rundt 2500 personer på Svalbard, omtrent like mange som i Honningsvåg som vi
besøkte for et par dager siden. Longyearbyen er den største bosetningen på øygruppen, og
her ligger også Sysselmesterens kontor. Det er en fargerik og moderne liten by med
førsteklasses fasiliteter, som flotte hoteller og restauranter, jevnlige flyforbindelser til
Fastlands-Norge og et imponerende utvalg av aktiviteter for enhver reisende.
Dyrelivet på Svalbard er unikt og fascinerende. Den majestetiske isbjørnen lever i den
arktiske villmarken, og det er flere av dem enn det er mennesker på Svalbard. Visste du at
isbjørnene er gode svømmere, og at de kan svømme i dagevis? Her kan man også observere
polarrev, reinsdyr, sel og hval, samt store flokker med sjøfugl. Svalbard har vært en
turistdestinasjon helt siden gruvedriften startet. Du vil se gamle gruvebosetninger, forlatte
hvalfangststasjoner og jakthytter som er flere hundre år gamle.
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Dag 8-9

Til sjøs
Dag 10

Akureyri, Island
ankomst kl. 09:00
avreise kl. 21:00
Velkommen til Island!
Akureyri ligger i fjorden Eyjafjörður helt nord på Island, og byen blir også regnet som
"hovedstaden i nord". Byen ligger kun 100 kilometer fra den arktiske sirkel, og er Islands nest
største med ca. 17.800 innbyggere.
Akureyri et er et viktig fiskerisenter og havn, men i de siste årene har turisme, industri og
studenter som tar høyere utdanning tatt over som viktige næringer. Cruiseturismen er
meget viktig for byen, som også har sin egen flyplass. Noen av de største
fiskeindustrigigantene har hovedkontor her, samt at det også er her de brygger Islands
lokaløl - Kaldi.

Dag 11

Isafjordur, Island
Ankomst kl. 09:00
Avreise kl. 18:00
Ísafjörður er en liten by nordvest på Island, og den største bosetningen i Vestfjordene. Med
sine 2600 innbyggere er det en av de få bosetningene i Vestfjordene som er stor nok til å bli
betegnet som en by. Men her har det bodd folk lenge! Fjorden ble først bosatt på 800tallet, og her finner du også Islands eldste hus som ble bygget i 1734, og ellers også øyas
eldste bevarte tømmerhusbebyggelse.
Fram til 1980-tallet var Ísafjörður en viktig fiskerihavn, men etter en nedgang i fiskeriet og
monopolisering fra større fiskeribedrifter i Reykjavik har byen hatt en betydelig nedgang i
folketall. Nå er det for alvor turismen som står for arbeidsplassene, med flere hoteller og
muligheter for et mylder av turer, som hvalsafari, turistfiske, fotturer, etc.

Dag 12

Reykjavik og hjemreise
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Ankomst kl. 06:00
Vi nærmer oss slutten på seilingen, og vi våkner opp den islandske hovedstaden Reykjavik.
Cruiset har kommet til siste dag og etter frokost sjekker vi ut av skipet og begir vi oss mot
flyplassen og hjemreise.
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