PROGRAM: VESTERÅLEN, ANDØYA OG
SENJA
5 frokoster, 2 lunsjer, 4 nistepakker og 5 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Vesterålen!
Lunsj, middag
Vi reiser med morgenfly fra Oslo til Evenes. Allerede under innflyvningen til Evenes starter
opplevelsen - hvis det er klarvær gir utsikten deg en smakebit på hva som er i vente. Vår buss
og vår lokale reiseleder venter på oss, og kjører oss til Stokmarknes og Vesterålen Kysthotell,
hvor vi skal bo i to netter. Etter innsjekk samles vi til en felles lunsj, og går gjennom
programmet for uka.
Etter lunsj skal vi strekke på beina og utforske området. Vi skal gå fra Børøya over til
Stokmarknes, passere noen spennende skulpturer på veien, og besøke det nye og svært
iøynefallende hurtigrutemuseet, som åpnet i 2021. I museet står MS Finnmark i sin helhet, og
du får bedre innsikt i Hurtigrutens lange og viktige historie i Norge. Om kvelden får vi
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servert en deilig toretters middag på hotellet. Senere fyrer vi opp bålpannen utenfor, og
nyter sommerkvelden ved vannet.

Dag 2

Hadseløya på tvers
Frokost, middag, nistepakke
9 km
+/- 800 m
Ca. 6 timer
I dag skal vi krysse en hel øy! Stokmarknes ligger på Hadseløya, og det er denne øya vi skal
vandre tvers over i dag. En snau mil med en god del høydemeter gjør at vi bruker hele dagen
på turen, som seg hør og bør når man skal krysse en hel øy. Naturligvis tar vi pauser og stopp
underveis, blant annet for å spise nistepakken og nyte den flotte utsikten. For utsikten er
helt prima - på dager med sikt kan du se over til Hinnøya, Norges største øy, og over til
øyriket Lofoten. Vi har med oss guide på turen, som vil lære oss om naturen og dyrelivet i
området. Blant annet er det mye ørn i området - er vi heldige så får vi øye på en av disse
kjempene. Vi skal passerer flere topper underveis, og når til slutt Melbu på andre siden av
øya.
På bussen tilbake til hotellet får vi høre historier om stedene vi passerer underveis. Vi møtes
igjen til middag på hotellet, mens kvelden er til egen disposisjon. Hva med å spasere langs
sjøen i solnedgangen eller vandre bort til puben i Stokmarknes for en øl? Det er også lov å ta
en tidlig kveld for å hvile beina.

Dag 3

Samisk lunsj og skogsvandring på Andøya
Frokost, lunsj, middag
I dag sier vi farvel til Vesterålen og setter kursen mot Andøya. Vi stopper på Hinnøya på
veien, hvor vi skal bli bedre kjent med Inga-familien og deres reinsdyr. Her har de drevet
med reindrift i 150 år, og vi får møte Laila og hennes familie. Rundt bålet i en stor lavvo, får
vi høre historier om reindrift og samisk kultur og tradisjoner. Vi får også smake bidos en
tradisjonell samisk suppe. I låven finner vi en fotoutstilling som dokumenterer reindrifta
gjennom året, og vi får dessuten hilse på hovedrollene selv - reinsdyra!
Etter et innholdsrikt besøk kjører vi videre til Andøya og Marmelkroken, hvor vi skal tilbringe
de neste to nettene. Veien på vestsiden av Andøya er en av de nasjonale turistveier, med
spisse tinder på den ene siden, og storhavet på den andre. Etter innsjekk får du litt tid på
egen hånd - kanskje vil du ta deg en tur ned til fuglehytta ved havet, for å se om du får øye
på noen av luftens kjemper? Om ettermiddagen skal vi få være med innehaver Lisbeth på en
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oppdagelsestur i nærområdet, ned til stranden og gjennom skogen like ved. Vi runder av
kvelden med en toretters middag på Marmelkroken. Kanskje frister det med et kveldsbad på
stranden? NB! Vannet er friskt!

Dag 4

Topptur på Måtinden
Frokost, middag, nistepakke
8 km
+/- 408 m
4 -5 timer
Vi skal utforske Andøya i dag, nærmere bestemt skal vi bestige Måtinden (408 Moh), og
besøke den fantastiske stranden på Bleik. Vi blir fraktet det lille stykket til utgangspunktet
for turen, og møter vår guiden som forteller om dagens tur.
Fiskeværet Bleik er en liten landsby med 400-500 beboere. Her finnes rester av
gårdshauger tilbake til år 600. Den vakre, hvite Bleiksstranda har gitt navn til stedet fra det
gammelnorske «bleikr» som betyr blek eller lys. Fuglefjellet Bleiksøya ligger rett utenfor.
Her hekker over 40 000 lundefugl og en stor koloni havørner. Vi skal først bevege oss opp i
høyden, og vandrer opp til den noe eksponerte toppen av Måtinden. Utsikten herfra er helt
fantastisk - vi ser vi både ut mot fuglefjellet, mot Bleikstranda og ut mot det åpne hav. Turen
avslutter med en slak strekning nede ved havet, og ender på stranden. Ta med håndkle, så
kan du avslutte turen med et forfriskende bad!
I kveld får vi et deilig tapasmåltid - flere små retter gir mulighet for mange gode smaker!

Dag 5

Senja - båttur og fjelltur
Frokost, middag, nistepakke
7,5 km
575 m
4-5 timer
På tide å si farvel til Andøya, og rette nesen nordover igjen. Vi skal ta ferge over til
Gryllefjord, helt sørvest på Senja. Herfra er det bare en kort kjøretur til tettstedet med det
treffende navnet: Torsken. Dette er en aktiv fiskelandsby med rundt 200 innbyggere. Vi
sjekker inn på rommene våre, får med oss en nistepakke, og drar ut på tur. Den eneste måten
å komme seg til utgangspunktet for denne turen er å ta vannveien, så vi setter oss i en RIBbåt og suser av gårde utover fjorden. Turen går langs en bred dal, med toppene Sula og
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Inkjetinden på hver side. Hvis været tillater det skal vi bestige en av disse toppene. I enden av
dalen ligger den vakre Sandsvika, hvor vi kan ta en pust i bakken og beundre den vakre
naturen. Vi vandrer tilbake gjennom dalen, til RIB-båten som kjører oss tilbake til Torsken.
I kveld skal vi få servert en deilig middag med gode lokale råvarer. Vi får også høre mer om
denne lille landsbyen, og betydningen av laksefabrikken som ligger her.

Dag 6

Torsken og hjemreise
Frokost, nistepakke
I dag kan du ta deg god tid til å nyte turens siste frokost. Dagen er til din egen disposisjon.
Hva med å leie el-sykkel og utforske området nærmere? Det er også mulig å leie SUP-brett
og prøve lykken på vannet, eller besøke den lokale laksefabrikken for å lære mer. Det finnes
også flere fine turer å gå på egen hånd. Nistepakke er inkludert, uansett hvilken aktivitet du
velger.
Rundt klokken 13 kjører vi mot Bardufoss. Etter to timer er vi på flyplassen, og reiser med
ettermiddagsflyet til Oslo.

PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Flyreise Oslo-Evenes, Bardufoss-Oslo
• All transport med buss, ferge og båt i henhold til program
• 5 overnattinger med frokost og middag
• 4 lunsjpakker, og 2 lunsjer
• Flotte og varierte fotturer med lokalkjente guider
• Alle entreer i henhold til program
• Lokal reiseleder fra Evenes til Bardufoss

Dette er ikke inkludert
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• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikke til maten
På turen er det en lokal reiseleder som følger gruppa fra Evenes til Bardufoss. Vi bruker i tillegg ekstra lokalkjente
guider til fjellturene. Det er et internasjonalt miljø i området, og vi kan få en engelsktalende guide en eller flere av
dagene. Reiseleder kan oversette ved behov.
Prisen er basert på minimum 14 deltakere. Skulle det bli færre deltakere forbeholder vi oss retten til å kansellere
turen eller øke prisen noe. Se for øvrig våre reisevilkår.
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