PROGRAM: EVENTYRLIG FJELLTUR I
LOFOTEN
5 frokoster, 2 nistepakker og 3 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Evenes – Svolvær
Middag
Vi flyr med SAS fra Oslo, lander på Evenes tidlig formiddag, og busser videre til Svolvær. Vi
skal bo på Thon Hotel Lofoten, som ligger rett ved havnen og serverer nydelig mat. Vi skal
bo her alle nettene, så det er bare å pakke ut kofferten.
Med ca. 4700 innbyggere er Svolvær en av de mest folkerike bosetningene i øyriket. Dette
er ikke lengre kun et lite fiskevær, men en pulserende småby med flere restauranter. Det er
ikke uten grunn at et Svolvær liker å omtale seg selv som verdens minste storby. Dette er
også et glimrende utgangspunkt for fotturer, enten du går fra sentrum eller starter med en
bil- eller båttur.
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Etter innsjekk på hotellet har du mulighet til å utforske byen, eller ta deg en strekk. Om
kvelden møtes vi til middag på hotellet vårt ved bryggekanten.

Dag 2

Fiskeværsvandring og fjelltur på Skrova
Frokost, middag, nistepakke
+/- 281 m
5 timer
I dag skal vi ut på tur! Vi skal reise med fergen ut til øya Skrova, som ligger utenfor Svolvær.
Noen kaller Skrova for Lofotens Hawaii - øya har minst nedbør og flest soltimer i Lofoten, og
strendene er kritthvite. Øya byr på flotte turområder, spennende kulturinstallasjoner og ekte
lofotkultur. Dette er også de lokales paradis!
Etter ankomst Skrova skal vi ut på fiskeværsvandring gjennom «værret», og vandretur opp til
Skrovafjellet (281 meter) hvor vi får en nydelig utsikt ned til strendene i Skrova og ikke minst
Lofotveggen. Her kan man sitte og bare nyte utsikten og matpakka om været tillater det.
Turen går tilbake til Svolvær med fergen på ettermiddagen, om kvelden nyter vi middagen på
hotellets restaurant.

Dag 3

Henningsvær og kveldstur på Hoven
Frokost
3 km
+/- 386 m
2-3 timer
I dag har du formiddagen til egen disposisjon, for å utforske Svolvær nærmere. Du har også
muligheten til å sove lenge i dag, og samle opp energi til ettermiddagens utflukt.
Om ettermiddagen reiser vi til Henningsvær. Henningsvær har en sentral posisjon i Lofotens
historiske og nåværende fiskeriindustri. Men værret har også utviklet noen mikrourbane
trekk med svært flotte gallerier, kunstutstillinger og trendy caféer. Ved ankomst gjør vi oss
kjent med en vandring gjennom værret, hvor vi blir kjent med stedets og regionens historie,
håndverkstradisjoner og moderne kulturliv. Vi skal også besøke Galleri Lofotens Hus, hvor de
har Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt forrige
århundreskiftet – av mange kalt gullalderen i nord-norsk malerkunst. Her finner du malerier
av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Einar Berger, Ole Juul,
Thorolf Holmboe, Lars Lerin og H.M. Dronning Sonja. Egentid i Henningsvær er viktig, for å
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besøke kunsthåndverkere og trivelige småbutikker. Det er et godt utvalg cafeer og
restauranter her, så du har mulighet til å få deg et godt måltid før kveldens eventyr.
På vei fra Henningsvær setter vi kursen mot Gimsøy hvor fjellet Hoven står på planen.
Kveldslyset på sommeren er magisk, så dette blir en helt spesiell opplevelse. Hoven ligger
alene blant myrterreng og utsikten over havet og fjellene rundt blir derfor imponerende til å
være en topp som ikke er høyere enn 386 moh. Terrenget rundt stien er for det meste
rimelig flatt og mykt. Om sommeren er dette en ideell topp å nyte midnattssol fra! Vi rusler
en tur på stranda på Hov og forventer å være tilbake på hotellet rundt midnatt.

Dag 4

Djevelporten og valgfri kajakktur
Frokost
3 km
+/- 590 m
4 timer
Med utsikt over Svolvær sentrum og hele Lofotveggen, ligger Fløya og Djevelporten. I dag
trenger vi verken buss eller båt, men spaserer direkte fra hotellet. På vei opp går vi på en
sherpatrapp (ca. 500 steg) som går under navnet «Djeveltrappa» - og er en attraksjon i seg
selv. På veien opp ser vi Svolværgeita. Ja, den ser ut som ei geit, det mest kjente symbolet på
Lofoten og Svolvær. Svolværgeita er et yndet sted for fjellklatrere, som kommer fra hele
verden for å hoppe mellom hornene. Slike adrenalinpumpende krumspring får andre ta seg
av, vi nøyer oss med å se den på avstand. Etter hvert blir stien slakere, vi får igjen pusten, og
kommer opp til Djevelporten: En svær stein som ligger kilt fast i et juv. Et spektakulært syn!
Vi er nede i Svolvær om formiddagen, og resten av dagen kan nytes fritt ved bryggekanten,
på en av Svolværs cafeer eller på oppdagelsesferd i byen. Om ettermiddagen anbefaler vi
guidet kajakktur fra havna i Svolvær sentrum - ettermiddagslyset gjør opplevelsen ekstra
spesiell og fotolyset er helt ypperlig. Havet er så klart at du ser helt til bunnen! Turen er
tilpasset deg som ønsker å prøve kajakk eller som har liten erfaring, men som også vil lære
om Lofotens historie og kultur fra havkanten (ikke inkl.)
I dag kan du gå på oppdagelsesferd i Svolværs restauranttilbud - reiseleder kan komme med
forslag.

Dag 5

Ryten og Kvalvika
Frokost, middag, nistepakke
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7 km
+/- 540 m
Ca. 5 timer
I dag skal vi utforske vestligere deler av Lofoten. Mange har sett de fine bildene av Kvalvika
som er tatt fra fjellet Ryten i Flakstad kommune. Utsikt over krystallblått hav så langt du ser,
med en kledelig hvit sandstrand i front - hit skal vi i dag!
Bussturen til Flakstad er en opplevelse i seg selv, og vi gjør selvsagt fotostopp på veien. Stien
mot Ryten starter på Innersand, og første del av turen går på en godt tilrettelagt sti
(klopping), før stien stiger opp mot Einangen. Herfra blir turen litt brattere og mer krevende
opp til Skjettendikan. Her venter et kort flatere parti før turen igjen går oppover mot toppen
på 543 moh. Mange velger å stoppe ved den ikoniske foto-steinen rett under toppen, da
utsikten mot Kvalvika er best herfra. Denne gjør virkelig inntrykk - bratte klipper reiser seg
på hver side av bukta, og danner et fint rammeverk rundt stranden nedenfor.
Vel tilbake i Svolvær spiser vi vår siste middag på hotellet, og kan feire alle ukens
bestigninger!

Dag 6

Svolvær – Evenes – Oslo
Frokost
I dag slapper vi av med en god frokost. Bussen til Evenes går tidlig ettermiddag, så før dette
har du tid til å ta deg en tur på egen hånd. Hva med en tur til utsiktspunktet Linken? Denne
turen gir mye fin utsikt per høydemeter.
Flyet går fra Evenes om ettermiddagen - takk for en flott uke!

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Fly t/r Oslo-Evenes med SAS
• 5 overnattinger med frokost
• 3 middager
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• 2 nistepakker
• 4 fotturer med lokal guide
• All buss- og båttransport iht program
• Inngang på Galleri Lofotens Hus
• Reiseleder fra Escape

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikkevarer
• Kajakktur i Svolvær (795 kr per person)
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