PROGRAM: LOFOTEN OG HELGELAND MED
CHRISTIAN RADICH
5 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Vi seiler ut fra Harstad
Middag
15. juli: Vi ankommer Evenes om morgenen. Der finner vi bussen som tar oss til Harstad,
hvor Christian Radich ligger til kai. Vi legger fra oss bagasjen, og har litt tid til å strekke på
beina og spise lunsj i Harstad, før vi sjekker inn på båten. Da møter vi besetningen om bord,
og får introduksjon om seilaset. Christian Radich er et fantastisk skue i seg selv – det er
imponerende å tenke på at skuta har 9000 meter tau, hele 27 seil og at stormasten er over
37 meter! Den ble bygget i Framnæs i 1937 og ble bygget som et treningsskip for seilere,
maskinister og skipskokker.
Vi seiler ut fra Harstad klokken 16, og kan for alvor begynne å trekke inn sjølufta. Vi befinner
oss rundt 170 kilometer nord for polarsirkelen når vi seiler ut fra Harstad, og etter at skuta
har brukt halve sommeren på å komme seg nordover, setter vi nå baugen mot sør.
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Det finnes ingen dobbelt- eller enkeltrom om bord, så vi sover i fast køye eller hengekøye i
komfortable, luftkondisjonerte banjer (sovesaler). Skuta har gode dusjrom/bad. Du nyter tre
gode måltider daglig når vi seiler. Det er en liten suvenirbutikk som selger toalettartikler og
snacks. Her kan du betale med kort.

Dag 2

Langs den vakre Lofotkysten
Frokost, lunsj, middag
16.-17. juli: Fra Harstad til Reine bruker vi tiden på båten til å nyte det vakre landskapet som
glir forbi, og finner oss til rette i rytmen og livet på båten. Du vil erfare at det tar kort tid før
verden rundt oss føles litt fjern, vi etablerer nemlig raskt vårt eget lille samfunn om bord der
samvær og hygge betyr mer enn noe annet. På havet knyttes vennskapsbånd på tvers av
alder og nasjonalitet. Skuta kan ha 65 til 80 medseilere, og det har vært opptil 13
nasjonaliteter om bord på en etappe!
Sjøvaktene er på to ganger fire timer i døgnet, dag som natt. Som medseiler holder du
enten utkikk, går sikkerhetsrunder, setter seil og står til rors, alltid under kyndig veiledning
og instruksjon. Seilmanøvrene krever innsats, men så gøy å delta på! Klatring i riggen er
frivillig, men for mange et stort høydepunkt. Ønsker du ikke å entre riggen, sier du fra til
vaktleder. Det trengs også folk på dekk til å dra i tau.
Hvor mye vi seiler er avhengig av vær og vind. Hvis vindene ikke går vår vei, må vi gå for
motor. Det er en god følelse og et flott syn når motoren slås av og skuta går for fulle seil!

Dag 3

På oppdagelsesferd i Reine
Frokost, lunsj, middag
18. juli: Lørdag morgen seiler vi inn til den lille fiskerlandsbyen Reine. Reine har rykte på seg
for å være et av Norges aller vakreste steder, og vi vil raskt forstå hvorfor. Høye fjell stuper
rett ned i fjorden, og på de små øyene som knyttes sammen av broer, er det tett med
fiskehjel og røde hus. 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 tar turen dit og legger inn et
besøk på Lofoten Tørrfiskmuseum før vi tar fatt på turen tilbake til Reine. Nå venter en
herlig fiskesuppe på Reine Rorbuer. Ettermiddagen til egen disposisjon.
Ønsker du en fottur kan vi anbefale en tur opp på Reinebringen som ligger i gangavstand fra
Reine. Etter 1500 trappetrinn laget av sherpaer blir du belønnet med en fantastisk utsikt du
sent vil glemme. Eller en kan slappe av i og rundt Reine og bare nyte omgivelsene. Valget er
ditt!

Programmet sist oppdatert 27. januar 2021, 13:07
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/lofoten-og-helgeland-med-christian-radich/

Dag 4

Fra Reine over Vestfjorden
Frokost, lunsj, middag
19. juli: Vi seiler ut av Reine klokken 10:00, og forlater Lofoten med kurs mot Sandnessjøen.
I Reine har noen mønstret av, og flere mønstret på, så de neste dagene vil flere nye
vennskap knyttes.

Dag 5

Langs Nordlandskysten
Frokost, lunsj, middag
20.-21. juli: Langs Nordlandskysten mellom Bodø og Sandnessjøen finner vi et vakkert
øyrike, med alt fra små holmer og skjær til imponerende øytopper. Helgelandskysten består
av over 12 000 øyer, deriblant den ikoniske festivaløya Træna og verdensarvkommunen
Vega. Vi bruker rundt 3 dager langs denne vakre kyststrekningen, og ankrer opp for å nyte
naturen underveis. Vi seiler blant annet inn til Svartisen, for å stifte nærmere bekjentskap
med Norges nest største isbre!

Dag 6

Avmønstring i Sandnessjøen
Frokost
22. juli: Onsdag morgen seiler vi inn til Sandnessjøen. Med klart vær ser vi de rundt 1000
meter høye fjellene De Syv Søstre som ruver majestetisk i bakgrunnen lenge før vi
ankommer byen. Etter frokost er det tid å ta farvel med besetning, nye venner og skuta som
har vært vårt hjem i en uke! Litt vemodig det der, så sammensveiset som man blir etter å ha
vært om bord og delt vakter og måltider i flere dager.
Ved kaien venter vår buss som tar oss med til Alstahaug og Petter Dass-museet som ligger i
idylliske og landlige omgivelser og er et naturlig stoppested langs Kystriksveien. Dette er
Nordland fylkeskommunes tusenårssted. Museet formidler kulturarven etter dikterpresten
Petter Dass. På Alstahaugtunet ligger den gamle prestegården, middelalderkirken Alstahaug
kirke, og et moderne museumsbygg. Til avtalt tid samles vi i bussen for å kjøre det lille
stykke til flyplassen, og setter kursen hjemover.
Nå har du garantert mange minner å mimre over: seilturen, seilminner og vennskapsbånd
som er knyttet. Og hvem vet, kanskje mønstrer du på en ny seilas med Christian Radich ved
en anledning?
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