PROGRAM: VINTEREVENTYR I TROMS
6 frokoster, 6 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Bardufoss og grottekonsert med et mannskor
Lunsj, middag
Avreise fra Oslo med SAS, med ankomst Bardufoss på ettermiddagen. Fra flyvinduet kan vi
ved innflyvningen se fjellkjeden Istindan ruve midt i vakre, vide Målselvdalen. Vi blir hentet
på flyplassen og kjører 20 minutter til historiske Rundhaug Gjestegård, hotellet som er 115 år
gammelt og som har huset konger, prinser og kjente fra hele verden gjennom tidene - nå er
det vår tur å nyte unik atmosfæren og god maten. Vi blir mottatt av deilig duft av lunsj – og
vårt omsorgsfulle vertskap. Vi sjekker inn, før vi har litt tid på egenhånd til å gjøre oss kjent i
nærområdet. På ettermiddagen inviteres det til vafler og velkomstmøte i kafeen der alle
spørsmål om programmet, aktiviteter, mat og bo besvares.
Kveldens magiske opplevelse er grottekonsert med Mellembygd Mannskor. Vi blir hentet i
resepsjonen og spaserer fem minutter til grotten bak hotellet, laget av russiske krigsfanger
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under krigen. En dyster historie - som får vakkert liv i kveld. Ved inngangen får vi servert en
aperetif før vi spaserer blant fakler og levende lys inn til koret bestående av et 30-talls
voksne menn med vidunderlig sangstemme. Denne konserten glemmes aldri.
Etter konserten blir det deilig treretters middag i gjestegårdens tradisjonsrike restaurant.

Dag 2

Historisk vandring, teselskap og nordlys
Frokost, lunsj, middag
Frokosten på Rundhaug består av deilig hjemmelaget mat. Etterpå blir vi hentet av vår lokale
guide som tar oss med på en koselig rusletur rundt på hotellet og rundt i den lille grenda
Rundhaug. Vi får høre historien om grunder Amanda som bygde hotellet i 1905, og hvordan
det i det hele tatt var mulig å bygge et hotell så langt mot nord, for så lenge siden. Vi skal få
høre om hotellets forhold til samene, om hva som skjedde under krigen da tyskerne overtok
hotellet … og mye mye mer.
Lunsjen denne dagen tar vi i form av gjestegårdens teselskap, med lekre smørbrød, scones,
søte kaker og sprudlende alkoholfri drikke – champagne kan kjøpes ekstra!
Kvelden nyter vi på Aurora Sky Point et kvarters busstur unna. Dette er et av verdens beste
steder for å se nordlys - her befinner vi oss i høyfjellet, med fri sikt til nordhimmelen. Etter
en introduksjon om nordlyset på Basecamp Snowman (vi har tilgang til varme lokaler hele
kvelden) rusler vi ut til grillstua på nordlyspunktet. Her fyrer vi bål mens det går mot midnatt
- og krysser fingrene for at nordlyset viser seg. Varm suppe blir servert her i løpet av
kvelden.

Dag 3

Samisk kultur, reinsdyr og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost kjører vi en halvtimes tid til Samisk Siida, en sameleir like utenfor Bardufoss.
Her skal vi tilbringe formiddagen og oppleve og lære mer om samisk kultur, se hvordan en
ordentlig lavvo er og ikke minst – de som ønsker kan gå inn til reinflokken og mate
reinsdyrene. Her er fotomulighetene mange, reinen er fascinerende dyr!
Tilbake på gjestegården koser vi oss med vinsmaking; «Lær å smake» er et usnobbete og gøy
vinkurs med gjestegårdens internasjonale vinekspert Toril.
Det blir felles middag på kvelden.
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Dag 4

Elgsafari - vi drar på leting etter skogens konge
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi ut å møte skogens konge - vi drar på elgsafari! Guiden vår gir oss først et
foredrag, der vi får vite mer om Europas største landdyr og dette dyrets liv i Arktis. Vi blir
kjent med den lokale jaktkulturen i Bardufoss, her i regionen er elgjakt en del av livet og
mange av de lokale matrettene herfra består av elgkjøtt. Etterpå drar vi ut med buss til flere
områder der elgen vanligvis samles. Forhåpentligvis får vi nærkontakt med det store dyret
slik at vi kan ta bilder og oppleve en av verdens mest fascinerende skapninger.
Resten av dagen kan nytes med ei bok ved peisen, en tur på egen hand i nabolaget eller du
kan booke en ekstra opplevelse på kvelden.

Dag 5

Eventyrøya Senja og bålkos
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går vi om bord i buss med guide – vi er klare for å oppleve den magiske
eventyrøya Senja, husk å ta med kamera! Bratte fjell stuper rett ned i havet, veien snor seg
inn og ut av fjorder med reint, kaldt, krystallklart vann. Kritthvite strender med korallsand
lokker, kanskje dekket av snø og is. Her er bading kun for de tøffeste! Vi følger nasjonal
turistveg rundt øya, og stopper på utkikksplattformen i Bergsbotn og «gulldassen» på
Ersfjordstranda.
Underveis har vi med kaffe og snacks, lunsjen tar vi som bålpannekos når vi kommer hjem til
gjestegården igjen. Da er det godt med litt frisk luft, grillmat, utebar og kos rundt bålet – og
kanskje noen uformelle «leker» i hagen.
Felles middag på kvelden.

Dag 6

Tromsø Ice Domes
Frokost, lunsj, middag
I dag setter vi kursen mot Tamokdalen etter frokost, hvor vi skal besøke Tromsø Ice Domes.
Lokalisert blant høye fjell i den vakre Tamokdalen blir isdomene bygget hvert år, når
polarnatten nærmer seg. Utformingen bestående av snø og iskunst gjenspeiler det unike
båndet mellom menneske og natur på en fascinerende måte. Tromsø Ice Domes varer bare
til april før de smelter - dette gjør at hotellet alltid lager nye utskjæringer og temaer for å
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sikre at det er en ny opplevelse hver sesong. I dag får vi et uforglemmelig dagsbesøk til et
ekte ishotell!
Ved ankomst blir vi ønsket velkommen av guide som forteller om byggeprosessen av is,
svarer på spørsmål – og serverer oss en alkoholfri is-shot i den fantastiske isbaren. Vi
tilbringer formiddagen her før vi drar tilbake på gjestegården.
Avskjedsmiddagen på kvelden blir ekstra hyggelig – vi får servert lokale retter med
historiefortelling til, og får også oppleve litt av bygdas historie gjennom både sang og
folkedans.

Dag 7

Hjemreise
Frokost
Tidlig avreise for å rekke morgenflyet tilbake til Oslo.
Takk for turen!
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