PROGRAM: FOTTUR PÅ HELGELANDSKYSTEN
6 frokoster, 5 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Brønnøysund – Torghatten
Middag
Ved ankomst Brønnøysund venter vår buss. Vi tar turen direkte ut til berømte Torghatten
med sitt særpregede hull tvers igjennom. Mennesket blir lite når de vandrer gjennom det
160 meter lange, 35 meter høye og 15-20 meter brede hullet som havet for tusener av år
siden gravde ut. Turen opp er langs en delvis preparert sti og tar ca. 30 minutter, vi tar turen
ned på andre siden og får en rundtur. Vi kjører tilbake til hotellet for innsjekk og litt tid til
egne sysler. Middag skal vi innta på Hildurs Urterarium, Nord-Norges eneste mat- vin- og
urtegård.
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Dag 2

Brønnøysund – Vega – Trollvasstinden – Sandnessjøen
Frokost, lunsj, middag
Vi tar hurtigbåten til Vega om morgenen. Ved ankomst Rørøy på Vega, venter bussen og vi
kjører til starten for dagens fottur til Trollvasstinden som ligger 800 m.o.h. På toppen får vi
en fantastisk skue ut over havlandskapet. Vi spiser vår medbrakte niste på turen. En har
mulighet til å gå en lettere løype for de som ikke vil på toppen. Etter en flott fottur på Vega
går turen til Igerøy hvor vi tar fergen til Tjøtta hvor bussen venter oss.
På turen mot Sandnessjøen passerer vi den internasjonale krigskirkegården som er viet alle
omkomne etter senkningen av troppetransportskipet «Riegel» som ble angrepet av allierte
27.11.1944. Videre de lille stykke til Sandnessjøen til vårt hotell for middag og overnatting.

Dag 3

Dønnmannen
Frokost, lunsj, middag
Vi starter med ferge til Dønna før dagens fotturer. Her ute ligger Dønnmannen, som er
klassifisert som utfordrende – og passer best for de turvante. En del bratte partier gjør
ruten fysisk krevende, og det er ikke anbefalt for de med høydeskrekk. Vi setter også opp en
lettere tur på Dønna for de ønsker dette – det er mange flotte turer her ute! Om
ettermiddagen tar vi ferge tilbake til Sandnessjøen for middag og overnatting.

Dag 4

De syv søstre – Lovund
Frokost, lunsj, middag
Fjellkjeden De syv søstre ved Sandnessjøen er et av de mest populære turmålene på
Helgelandskysten. De syv fjelltoppene gir fantastisk utsikt over øyriket, og er lett
tilgjengelig og godt merket. Vi går turen opp til Stortinden eller Breitind som noen kaller
den. Stortind er den sørligste og den minste toppen i fjell rekka. Vel oppe får vi en flott
utsikt mot Tjøtta, Dønna, Dønnmannen om været er med oss. Etter vår fottur i dag skal vi ta
hurtigbåten til Lovund hvor vi skal bo i to netter. Vi får tildelt våre rom og samles til felles
middag.

Dag 5

Træna
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Frokost, lunsj, middag
I dette idylliske stedet ved havgapet skal vi i dag oppleve både Træna og Lovund. Vi tar
hurtigbåt og vi går i land på øya Sanna hvor vi tar en fottur opp på fjellet Gompen, vel oppe
får vi en flott utsikt til mange kommuner i Nordland. Vi følger veien opp, gjennom en tunnel
(ta med lykt/hodelykt). Ned igjen går vi i terrenget og tar turen bortom til Kirkhelleren – en
grotte i fjellet som er en katedral akustisk sett. Vel tilbake blir det en fottur på Lovund. Vi
avslutter dagen med en flott middag på Lovund Rorbuer.

Dag 6

Lovundfjellet
Frokost, lunsj, middag
I dag skal vi tilbringe hele dagen på Lovund. Turen går i dag opp på Lovundfjellet og etter en
god frokost legger vi i vei. Vi går fra hotellet og langs sjøen litt opp og ned mellom vikene
før vi starter på oppstigningen ved Kalvdalen. Vi går i en bratt ur oppover før vi når toppen.
Er været med oss får vi en fantastisk utsikt på toppen.
Alternativ rute er Lovundfjellet rundt for de som ikke ønsker å gå på toppen og om været
ikke skulle være med oss.

Dag 7

Lovund - Bodø - Oslo
Frokost
Vi tar hurtigbåten fra Lovund til Bodø tidlig om morgenen. Fra Bodø flyr vi direkte til Oslo.
Takk for herlige dager på Helgeland!
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