PROGRAM: EVENTYRLIG FJELLTUR I
LOFOTEN OG VESTERÅLEN MED NYKSUND
6 frokoster, 4 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Bodø – Svolvær
Middag
Avreise fra Oslo med mellomlanding i Bodø hvor vi flyr videre med Widerøe til Svolvær. På
flyplassen møter vi vår buss som tar oss til hotellet. Formiddagen er fri til å utforske
Svolvær, og reiseleder vil komme med forslag til steder å besøke. Om kvelden møtes vi til
middag på hotellet vårt ved bryggekanten

Dag 2

Justadtind – et av Vestvågøys mest populære turmål
Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost blir det transport til Leknes og til Hagskardet som ligger 130 moh. Her
følger vi stien til Kraisteinheia, Steinheia og Tjørnan. Vi kommer til Justadheia og følger den
ryggen som kalles Moshompan. Fra Moshompan er det et litt bratt parti før terrenget flater
ut mot selve Justadtinden 738 moh. I dag ser vi utover vakre Lofoten med blant annet
Vågakallen og Henningsvær (selvfølgelig om været er med oss).

Dag 3

Kleppstadheia – Kvasstind – Henningsvær
Frokost, lunsj, middag
En ny dag med vandring venter! Frokost og smøring av nistepakker hører med, det er viktig.
Det er ikke noe man blir så sulten av som en skikkelig dose frisk luft og aktivitet! Vi kjører
buss til utgangspunktet hvor vi går over ryggen oppover platået mot Kleppstadheia. Det
stiger jevnt oppover, og på toppen er vi 534 moh. Her har vi utsyn over Gimsøystrømmen,
Gimsøy, Kabelvåg, Vestvågøy og fjellene rundt.
Deretter fortsetter vi videre til Kvasstind som har høyden 576 moh. Etter fotturen tar vi
turen til Henningsvær hvor vi skal få en omvisning i Galleri Lofoten.Galleri Lofoten har
Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt forrige
århundreskiftet – av mange kalt gullalderen i nord-norsk malerkunst. Her finner du malerier
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av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Einar Berger, Ole
Juul, Thorolf Holmboe, Lars Lerin og H.M. Dronning Sonja.

Dag 4

Djevelporten – Fløya
Frokost, lunsj, middag
Vår siste vandring i Svolvær og Lofoten er til Fløya. Vi spaserer fra hotellet til starten på
turen. Det starter med en bratt sti opp på platået ovenfor, formet nesten som en vestlandsk
hengedal. På veien opp ser vi Svolværgeita. Ja, den ser ut som ei geit, det mest kjente
symbolet på Lofoten og Svolvær. Svolværgeita er forresten et yndet sted for fjellklatrere.
Opp gjennom årene har klatrere fra hele verden vært der og hoppet mellom hornene. Slike
adrenalinpumpende krumspring får andre ta seg av, vi nøyer oss med å se den på avstand.
Vi passerer også Djevelporten, en spektakulær steinformasjon som ligger over en stor kløft i
fjellet mellom Frosken og Fløya. Vi holder kursen på vei opp på toppen til Fløya (590 moh.)
Vel oppe får vi en fantastisk utsikt til Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær og ut mot Skrova.

Dag 5

Svolvær – Nyksund
Frokost, middag
Vi koser oss med dagens siste frokost i Svolvær før vi skal ut dagens reise videre til Nyksund
etter lunsj. Reiseleder vil komme med forslag til aktivitet om formiddagen eller om en rett
og slett bare vil slappe av og nyte tiden på egenhånd er opp til hver enkel.
Vi skal etter lunsj (ikke inkl.) reise videre med buss fra Svolvær mot Vesterålen og til
fiskeværet Nyksund, men først tar vi fergen fra Fiskebøl til Melbu og kjører via Sortland,
Myre og til Nyksund.
Holmvik Brygge, som ligger i havneområdet i Nyksund, er et levende museum hvor gjestene
får en opplevelse av hvordan fiskere levde her for over 100 år siden. Etter at vi har funnet
rommene våre, samles vi til felles middag.

Dag 6

Dronningruta – indrefileten i Vesterålen
Frokost, lunsj, middag
Vi skal vandre i dronningens fotspor i dag, derav navnet. Turen går mellom to av kystens
vakreste fiskevær, Nyksund og Stø. Det var jo vår egen dronning Sonja som selv vandret her
første gang i 1994, og ble overbegeistret over hvor majestetisk og malerisk nydelig det var

Programmet sist oppdatert 10. mars 2021, 12:39
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/eventyrlig-fottur-i-lofoten-nyksund-vesteralen-3/

her. Ruten har en mye lengre historisk betydning enn som så, før i tiden ble den blant annet
benyttet av jordmora på Stø på vei til Nyksund.
Vi starter fra Nyksund og i begynnelsen får en god stigning opp på fjellet. Vel opp ser vi ned
til Nyksund, mot Andøya, vi fortsetter videre over fjellene før vi går ned til Stø. Vi avslutter
med å gå strandlinjen tilbake, opp skaret og ned mot Nyksund igjen. Mange tidligere gjester
sier at vi avslutter med indrefileten.

Dag 7

Nyksund – Evenes – Oslo
Frokost
I dag slapper vi av med en god frokost. Mulighet for en kort tur i Nyksynd før vi har avreise
med buss til Evenes hvor vi flyr hjem til vårt hjemsted.
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