PROGRAM: RORBU, FJELLTUR OG JAZZ I
LOFOTEN
4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Lofoten!
Middag
Avreise fra Oslo til Bodø om formiddagen. Herfra er det en kort kjøretur med buss eller taxi
inn til sentrum i Bodø, hvor du går på båten til Moskenes. Billetter kjøpes om bord.
Etter en flott båttur over fjorden, ankommer du Lofoten og Moskenes, hvor du møter
turens turleder og lokale guide. Han ønsker dere velkommen til sitt rike, og får dere vel
fram og installert på Eliassen Rorbuer på Hamnøy ved Reine.
Hamnøy er en av de karakteristiske øyene bundet sammen av broer, som du ser på de
klassiske fotografiene fra Reine. Her har folk bodd og levd av fiske i over 1000 år, og
rorbuene har i årevis blitt brukt til å huse fremmedfiskere som ville høste av vinterhavet.
Den gang var det ikke snakk om komfort - men i dag er rorbuene renovert for å gi turister
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et deilig sted å sove, som utgangspunkt for oppdagelser i det fantastiske området. Alle
rorbuene har navn og sin egen historie: I Blomsterbua drev Mary blomsterhandel i 12 år,
Damperibua var en del av trandamperiet fra gammelt av, Oddvarbua og Johanbua er
oppkalte etter kirkfjordinger fra Reinefjord som rodde her. Les mer om Eliassen Rorbuer her
.
Middagen nytes i restaurant Gadus om kvelden, og her får du god anledning til å bli kjent
med dine medreisende, og kjenne på historien i veggene.

Dag 2

Topptur til Helvetestinden
Frokost, lunsj, middag
Vi spiser frokost i restauranten, og smører med oss nistepakke til turen. I dag er det duket
for både båttur og fottur! Målet for dagen er Helvetestinden, som ligger innerst i fjorden. Vi
tar båten fra Reine til Vinstad og nyter en halvtimes sol, sjøluft og vannsprut. Derfra går
stien innover mot Bunesstranda, men går opp til høyre mot Helvetestinden like før. Turen
opp er tidvis bratt og luftig, men i godt vær er belønningen fantastisk utsikt - ned til
Bunesstranda, utover øyene og havet.
Vi tar båten tilbake til Reine tidlig ettermiddag. Vi blir busset mot Hamnøy og rorbuene,
men hopper av hos Anitas Sjømat på Sakrisøy. Her finner du deilige delikatesser fra havet,
og er du mer sulten kan du nyte det noen omtaler som verdens beste fiskeburger ved
bryggekanten. Fra Sakrisøy er det en kort rusletur tilbake til rorbuene, og du har tid på egen
hånd før vi møtes til middag om kvelden.

Dag 3

Kvalvika, Ryten og jazzkonsert!
Frokost, lunsj, middag
En ny dag med vandring venter! Frokost og smøring av nistepakker hører med, det er ikke
noe man blir så sulten av som en skikkelig dose frisk luft og aktivitet! I dag blir vi busset i ca
20 minutter til Fredvang, hvor vi starter turen mot Kvalvika og opp på fjellet Ryten. Kvalvika
ble kjent over hele landet etter to surfere overvintret i en hytte laget av drivved. Nå er den
et populært reisemål for turister fra hele verden, og vi får god utsikt over den vakre stranda
både på vei opp og fra toppen.
Vel nede fra fjellet, har vi en times tid på Kaikanten restaurant i Fredvang - her kan du ta deg
noe godt å drikke på bryggekanten, eller en matbit hvis du er sulten. Bussen tar oss deretter
tilbake til Eliassen og Hamnøy, hvor middagen nytes på restaurant Gadus også i kveld.
Som prikken over i-en er det duket for jazzkonsert med Eberson og Baksaas og Eikrem i
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kveld! Konserten vil foregå på en lekter ute i fjorden, og tilskuerne tar plass på kaia, der du
kan nyte tonene sammen med god drikke Dette blir dagens høydepunkt for rorbugjester så
vel som ansatte og fastboende som kommer fra fjern og nær. Garantert god stemning på
bryggekanten!*
Eberson
To generasjoner Eberson har slått seg sammen om et spennende musikalsk samarbeid. Far og
datter – Jon og Marte – vil gjennom albumet ”Empathy” vil duoen uttrykke betydningen av at
man støtter hverandre i møte med motgang og vanskelige tider. Gjennom ulike låter med
melankolsk klangbunn, ispedd aggressive rytme, holder duoen seg i et tekstlig og musikalsk
landskap der man gjenkjenner klanger fra både popens og Jazzens verden. Jons sterke musikalske
merittliste som komponist og gitarist strekker seg tilbake til 70-tallet, fra band som ”Moose
Loose", og bandet til Radka Toneff, via 80-tallets ”Jon Eberson Group”, ”Jazzpunkensemblet” og
en rekke grupper i ulike jazzsammenheng. Marte var sentral keyboardspiller i ”Highasakite” i
nesten fem år, og har turnert verden rundt med bandet, i tillegg til å ha spilt på de største
festivaler både i inn- og utland.
Baksaas og Eikrem
Bendik Baksaas & Kristoffer Eikrem spiller minimalistisk og cinematisk ambient-musikk, badet i
velklang og store følelser. Musikken er - for sjangeren - usedvanlig innholdsrik og fantasifull.
Duoen er opptatt av å bevare lekenheten og kommunikasjonen man ofte finner i jazzband. Bendik
Baksaas har turnert verden rundt, og har gitt ut en rekke album med forskjellige musikere. Han
ble i 2019 nominert til "Årets Musikk" på Subjektprisen. Kristoffer Eikrem ble kåret til "Årets Unge
jazzmusiker" i 2012, og har siden da høstet stor anerkjennelse for sine bidrag på mangfoldige
utgivelser, blant annet Spellemanns-nominerte Ivan Ave sine album. Eikrem ble også tildelt
"Shell's Jazzstipend" i 2015.

Dag 4

Reinebringen og oppdagelser i Reine
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi bestige en av de virkelige klassiske toppene i området. Turen til Reinebringen er
ikke lang, men utsikten fra toppen og ned mot øyer, hus og hav er fantastisk, og er blitt et av
Norges mest ettertraktede utsiktspunkt. Sherpaer har bygget opp stien til toppen for å
gjøre den mer stabil, men turen er bratt og krever konsentrasjon og kondisjon.
På vei tilbake fra Reinebringen kjører bussen inn til Reine. Her kan vi blant annet ta turen
innom Galleri Eva Harr, som viser mange typiske motiver fra Lofoten. Galleriet presenterer
en samling malerier fra Eva Harr sin kunstneriske karriere, og et utvalg av hennes grafiske
arbeider. Etter en liten stund kjører bussen tilbake til rorbuene, men du står fritt til å vandre
videre i Reine på egen hånd, og gå hjem etterpå. I Reine er det godt å bruke tid, med flere
cafeer og butikker å stikke innom. Turen tilbake til Hamnøy er 5 kilometer, her går du
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langsmed rorbuer, fiskehjeller, sjarker, fjord, hav og fjell.
Vi nyter vår siste middag sammen i restauranten i kveld, og tar inn de siste inntrykkene av
øya og stedet. Kanskje frister det å komme tilbake for å utforske området mer?

Dag 5

Farvel - verdens vakreste øyrike!
Frokost, lunsj
Båten til Bodø går først sent på ettermiddagen, så i dag har du en hel dag fri til å nyte
nærområdet. Smør med deg nistepakke og dra ut på oppdagelsestur, kanskje ønsker gruppa
å gjøre noe i fellesskap. Vertskap og reiseleder er selvfølgelig behjelpelige med tips.
Båten tilbake til Bodø går rundt middagstider, og en sen avgang fra Bodø lufthavn tar dere
tilbake til Oslo. Takk for turen!

Programmet sist oppdatert 15. januar 2021, 09:25
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/rorbu-fjelltur-og-jazz-i-lofoten/

