PROGRAM: LOFOTEN, HELGELAND OG TIL
ÅLESUND MED CHRISTIAN RADICH
6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Vi mønstrer på Christian Radich
Middag
Midt på dagen tar SAS av fra Oslo Lufthavn i retning Bodø hvor vi lander halvannen time
senere. Fra flyplassen er det busstransport ned til havna hvor Christian Radich venter.
Vi starter ut fra Bodø kl. 18 og den fantastiske Vestfjorden åpner seg. Vi ser mektige fjell og
senere Lofotveggen. De første timene går med til å bli kjent med skuta og mannskap. Alle
medseilerne tilbys opplæring og å være med i et vaktlag. Jo flere som ønsker det, jo større
mulighet blir det for å seile mest mulig. For din egen del, anbefaler vi også at du blir med i et
vaktlag, det setter en ekstra dimensjon på opplevelsen av å være «mannskap» på Christian
Radich.
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Dag 2

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Opplev fantastiske Lofoten om bord på seilskipet Christian Radich. Hvor vi seiler, hvor vi
eventuelt stopper og hva vi opplever underveis vil kapteinen bestemme i samråd med
værgudene. På denne måten får vi det beste ut av seilasen. Lofoten har så mye å tilby, og
avstandene er forholdsvis korte. Her er eksempler på steder vi kan besøke og ting vi kan
oppleve: Den spektakulære Trollfjorden med sitt smale innløp og bratte fjell hvor du ofte
kan se havørnen sveve langs fjellsiden. Nusfjord er et lite og eksotisk fiskevær, og det
samme er det noe mer kjente tettstedet Reine. Fra Reine er det en sti til toppen av
Reinebringen, herfra er det en fantastisk utsikt. Kanskje er vinden bedre for seiling på
nordkysten av Lofoten, og hvis været tillater det, har vi tidligere seilt ut til Værøy. Her
svømte vi i klart, men iskaldt vann! Hvordan reisen din blir, avgjøres av vær og vind.

Dag 3

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
En god ting med å ikke ha en fast rute er at vi har tid til det uventede, kanskje får vi
"nærkontakt" med spekkhoggere? Vi har ofte tid til å fiske, kapteinen vet de beste stedene
og medseilere har tidligere fanget noen skikkelige store fisk blant annet i Moskenstraumen.
Overalt hvor vi seiler og hvor vi stopper i Lofoten, vil du bli overveldet av naturen, de bratte
fjellene, de vakre strendene og de idylliske fiskeværene.

Dag 4

Dagen til egen disposisjon i Bodø
Frokost, lunsj, middag
Vi ankommer Bodø om morgenen og reiser ut igjen på kvelden. Noen mønstrer av og andre
mønstrer på. Gå på oppdagelsesferd i sentrum, du kan blant annet oppleve den flotte
gatekunsten som pryder store bygningsvegger byen over. Kanskje du vil besøke
luftfartsmuseet?

Dag 5

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag
Vi seiler sørover fra Bodø langs Helgelandskysten, en av Norges vakreste kyststrekninger.
På denne turen satser vi på god bør og en god seilas. Vi planlegger ikke noe stopp underveis,
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i tilfelle blir det spontant. Er det godt vær går vi langs kysten, mens vi stikker lenger ut om
vindene tillater det. Å la vær og vind bestemme, og se landskapet og havet gli forbi, er noe
av det beste med å være om bord på et seilskip.

Dag 6

Til sjøs
Frokost, lunsj, middag

Dag 7

Ankomst Ålesund
Frokost
Denne morgenen kommer vi inn til Ålesund, byen mellom hav og fjell som er kjent for sin
arkitektur i jugendstil. Du har noen morgentimer til å ta en tur i byens gater før buss henter
og kjører til flyplassen. Ankomst Oslo Lufthavn på ettermiddagen.
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