PROGRAM: LOFOTEN 27. JULI 2021

LOFOTEN – VERDENS VAKRESTE ØYRIKE!
5 frokoster, 2 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Svolvær
Middag
Morgenfly fra Oslo Lufthavn til Evenes. Her blir vi hentet med buss og kjørt til vårt hotell i
Svolvær. Vel fremme blir det tid til å rusle i Svolvær på egenhånd eller slappe av før vi møtes
til middag på hotellet.

Dag 2

Henningsvær – Lofotr vikingmuseum
Frokost, lunsj, middag
Frokosten er et must på dette hotellet og det anbefales god tid. Opplevelse i Lofoten venter
oss og vår første møte blir på Borg i Lofoten og Lofotr Vikingmuseum. Her lå det største
huset som er funnet fra vikingens verden . Museet er bygget opp fra vikingetiden og under
utgravingen avdekket man det største huset som hittil er funnet fra vikingetiden. Dette er i
dag rekonstruert i full størrelse, hele 83 meter langt. Vi stiger inn og blir med på en tidsreise,
mer enn 1000 år bakover i tid!
Fiskeværet Henningsvær, er bygget opp av holmer og skjær med moloer. Ved ankomst
Henningsvær skal vi få servert en herlig fiskesuppe til lunsj på Henningsvær Bryggehotell,
restauranten som ligger ved sjøkanten.
Galleri Lofoten har Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt
forrige århundreskifte – en periode som av mange blir kalt gullalderen i nordnorsk
malerkunst. Her finner du malerier av anerkjente kunstnere som Otto Sinding, Gunnar Berg,
Even Ulving, Einar Berger, Ole Juul, Thorolf Holmboe med flere. Vi setter av litt tid for å
vandre rundt i idylliske Henningsvær på egenhånd før vi kjører tilbake til Svolvær.H.M.
Dronning Sonjas livslange interesse for kunst har resultert i studier i kunsthistorie, en
omfattende kunstsamling og egne kunstnerisk virksomhet. Vi finner en egen utstillingen som
viser en rekke arbeider av H.M. Dronning Sonja der hun bruker ulike teknikker som litografi,
monotypi, etsning, tresnitt og aquatint. Utstillingen viser også et variert utvalg av
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Dronningens keramiske arbeid.
På hjemturen tar vi en kort stopp ved Lofotkatedralen, kirkens offisielle navn er Vågan kirke,
men den har et ”kallenavn”; Lofotkatedralen. Det var biskop Berggrav som første gang
refererte til kirken som Lofotkatedralen i 1929, det henger sammen på denne måten: 9. mai
1929 var det presteordinasjon i en fullsatt Vågan kirke, biskop Eivind Berggrav ledet
gudstjenesten. Han sa selv i ettertid at det var nærmere 2000 mennesker til stede i kirken. I
tillegg til de 1200 sitteplassene stod folk i midtgangen og langs veggene. Berggrav var så
imponert og beveget at han uttalte fra prekestolen at han følte det som han var til stede i en
katedral. Dermed var begrepet Lofotkatedralen et faktum.

Dag 3

Reine og Å
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi oppleve Reine og Å. Vi kjører til Leknes og videre mot Reine. Vårt første stopp
blir hos Smeden i Sund. Museet har hovedvekt på motorer og fiskerelaterte gjenstander. I
smia kan du oppleve smeden Tor-Vegard trylle frem vakre skarver i ulike størrelser. Med
smedens gode humor er besøket en opplevelse. Videre går turen til Reine, et av Lofotens
mest kjente og besøkte fiskevær. Reine har vært handelssted siden 1743 og var dermed et
viktig sted for alle som reiste langs kysten. Her inntas dagens lunsj i hyggelig omgivelser.
De sier at vi ikke har opplevd hele Lofoten før vi har besøkt Å. I dag blir de gamle rorbuene
stort sett brukt som feriehytter. Vi legger inn et besøk på Lofoten Tørrfiskmuseum før vi tar
fatt på turen tilbake til Svolvær.

Dag 4

Svolvær og krigsminnemuseet
Frokost, middag
Vi slapper av med en god frokost før vi samles for å dra innom Lofoten Krigsminnemuseum,
like ved hotellet. Museet byr på Norges største utstilling av sjeldne uniformer og gjenstander
fra andre verdenskrig og et unikt historisk bilde av disse fem dramatiske årene. Museet får
utrolig gode tilbakemeldinger fra hele verden, og som en krigsveteran sa: «Must be one of
the best in the world – maybe the best!» Museet formidler krigshistorie på en annerledes,
personlig og engasjerende måte.
Ettermiddagen på egen hånd før vi samles til middag på hotellet.
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Dag 5

Båttur Trollfjorden
Frokost, middag
Dagens høydepunkt er båtturen inn Trollfjorden, en av de flotteste fjordene i området, med
spisse fjell på alle kanter. Under båtturen prøver vi å lokke havørna ned til båten – denne
kongen er et flott skue på nært hold!
Etter båtturen har du tid på egenhånd. På kaia i Svolvær finner du Magic Ice, museet som
inneholder mange forskjellige is-skulpturer. For de som ønsker seg en fin ettermiddagstur til
fots kan vi foreslå en tur på Tjelbergtinden. Vi møtes til siste middag på hotellet i kveld.

Dag 6

Svolvær – Evenes – Oslo
Frokost
Vi slapper av med en god frokost før vi må si takk til Svolvær og Lofoten for denne gang. Vår
buss vil bringe oss til flyplassen på Evenes. Vi sier takk for flotte dager i vakre Lofoten!
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