PROGRAM: SENJA RUNDT - PÅ ELSYKKEL I
MIDNATTSSOL
5 frokoster, 4 nistepakker og 5 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Senja
Velkommen til eventyrøya!
Middag
Avreise fra Oslo til Bardufoss med SAS på ettermiddagen. Ved ankomst i Bardufoss møtes vi
av lokal guide som vil fungere både som guide og reiseleder på turen vår. Med buss tar vi
turen til Senja, hvor vi i Frovåg sjekker inn på Senja Fjordhotell. Vi rekker akkurat fram til
middag, gled deg til turens første måltid. Her er matfatet rikt, og lokale råvarer skal sørge
for dagevis med god mat på bordet. Treretters middag blir det hver dag, også i dag. Under
middagen tar vi en liten presentasjonsrunde så vi blir bedre kjent, før guiden presenterer
programmet for de neste dagene. Vi har mye å glede oss til!
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Dag 2

Frovåg - Torsken
Fottur til Leirpollfjellet og første dag på sykkel
Frokost, middag, nistepakke
Etter en god frokost blir det mulighet for en lett fottur til Leirpollfjellet med utsikt over
store deler av Sør-Senja. Det er godt å komme i gang! Ettermiddagen blir fri til egen
disposisjon. Guiden har selvfølgelig gode forslag til aktiviteter, med mindre man vil bruke
tiden til å slappe av og lade opp til kveldens sykkeltur.
Etter en bedre middag gjør vi oss klare for dagens sykkeletappe. Vi sykler fra Frovåg til
Rødsand (10 km) hvor vi skal over i båt. Båten er privat for vår gruppe. Etter å ha krysset
Selfjorden fortsetter turen fra Flakstadvåg til Grunnfarnes, gjennom noe av den fineste
naturen vestsiden av Senja kan tilby. Her blir det på nytt over i båt, denne gangen på
yttersida av Senja før vi setter kursen inn fjorden til Torsken og Senja Fjordcamp for nattmat
og overnatting.

Dag 3

Torsken - Mefjordvær
Fottur til Ramnfløy og Nasjonale Turistveger
Frokost, middag, nistepakke
Etter frokost er det igjen mulighet for en guidet fottur - i dag til Ramnfløy med utsikt over
Torsken. Det vil også bli mulighet for en omvisning på Wilsgård Fiskeoppdrett.
Denne kvelden går sykkelturen gjennom noe av den mest spektakulære naturen yttersiden
av Senja kan by på. Vi kommer inn på Nasjonale Turistveger og passerer flere ikoniske
utsiktspunkter. Det blir en relativt kupert etappe, men helt overkommelig ved hjelp av
elsyklene. Ikke glem å ha ladet kameraet!

Dag 4

Mefjordvær - Finnsnes
Fottur til Knuten og turens lengste sykkeletappe
Frokost, middag, nistepakke
Dagens fottur går til Knuten, ytterst i Mefjordvær, med god utsikt over Mefjorden og den
imponerende fjellrekken på nordsiden av fjorden. Dagens etappe er den lengste på turen. Vi
forlater de ville, revne, fjellene på yttersida og får oppleve den milde innsida. Bortsett fra
stigningen opp fra Medfjorden er dagens etappe heldigvis forholdsvis flat.
Vel framme i Mefjordvær blir det igjen nattmat før en god natts søvn. Forhåpentligvis har vi
hatt flere kvelder nå med midnattssola som viser vei – hvordan syns vi opplevelsen har vært
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så langt?

Dag 5

Finnsnes - Frovåg
Fottur til Varden og sykling gjennom Senjas naturmangfold
Frokost, middag, nistepakke
For de som fortsatt har krutt i beina, går dagens fottur til Varden. Her er det fin utsikt over
Gisundet og store deler av Senja.
I Finnsnes har vi så vidt forlatt Senja, og vi starter dagens sykkeletappe tilbake over brua til
Senja og stopper på Senjastua for dagens treretters middag. Etappen videre går tilbake til
Frovåg, og vi får virkelig sett Senjas store naturmangfold.
Halvveis på etappen er det lagt inn et besøk på Senja Håndbryggeri for å se hvordan de
lokale dråpene tilvirkes her. Det blir mulighet for prøvesmaking (ikke inkludert), men kun
noen små slurker. Husk, vi skal sykle et godt stykke videre for å komme til Frovåg. Kjøp
derimot gjerne med litt som kan nytes når vi kommer fram for kvelden.

Dag 6

Hjemreise
Takk for turen!
Frokost
I dag tar vi en felles og litt lengre frokost, så vi sammen kan oppsummere turen. Har Senja
blitt en ny favoritt? Vi tør satse på at svaret er "ja!". Vi takker for oss og blir transportert
tilbake til Bardufoss med bussen, før SAS har avreise tilbake til Oslo på ettermiddagen.
Takk for turen!
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