PROGRAM: FORSLAG TIL FIRMATUR LOFOTEN

FIRMATUR TIL LOFOTEN
3 frokoster, 3 lunsjer, 1 nistepakke og 3 middager inkludert

Det finnes mange muligheter for en spennende firmatur til Lofoten. Vedlagt følger forslag til
et program fra torsdag - søndag.

Dag 1

Torsdag - Ankomst og avreise
Lunsj, middag
Avreise fra Oslo, Gardermoen: 08:55
Ankomst Evenes: 10:35
Lokale guider møter gruppen i ankomsthallen! Busser står klare! Ferske smurte matpakker,
juice og mineralvann blir servert på bussen. «Fun facts» om Lofoten og program for helgen
blir presentert.
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Ca. 1,5 timer senere: RIB'er ligger klar ved Hanøy. Skippere ønsker velkommen! Omkledning
og briefing om rutevalg og sikkerhet. Natursafari i vakkert og dramatisk landskap;
Raftsundet, Trollfjorden, Øyhelle. Benstrekk og lunsj i Skrova. Skrova er et øyvær i
Vestfjorden, om lag åtte kilometer sørøst for Svolvær, i Vågan kommune i Nordland. Her blir
det servers fiskesuppe og hjemmelaget kake til dessert.
Siste etappe over havstykket Hølla, over til Svolvær (ca. 20 min)
Vi avslutter turen direkte ved overnattingsstedet i Svolvær.
16:30 Ankomst Svolvær og innsjekk på Thon Hotel Svolvær
Personell har brakt all bagasje til resepsjonen.
Et liten velkomstgave ligger klar til alle gjestene på rommet med snacks og andre
spesialiteter fra Lofoten.
18:00 Aperitiff på hotellet
19:30 Guidet tur fra hotellet til Børsen på Svinøya
20:00 Felles middag på historiske Børsen på Svinøya
Fra hotellet er det ca. 15 minutter å gå til fiskerestauranten Børsen. En liten "mini guidet-tur"
på veien med lokale guider.
Svinøya er den eldste delen av Svolvær, og har hatt handelsvirksomhet siden 1828. Svinøya
er Lofoten i miniatyr, og er fremdeles et levende fiskevær. Fiskerestauranten Børsen Spiseri
er en av Lofotens mest anerkjente restauranter. Her serveres ferske råvarer fra Lofoten.
Stedet er innredet i en gammel brygge fra 1828, og det er lagt stor vekt på å bevare det
originale preget. Det meste fra gamle tider er beholdt også her, og gir en atmosfære med
lukt av tjære og tamp. Her serveres både kjøtt og fiskeretter. Menyen endres med årstidene
og tilgangen på råvarer. Spisesteder (lofoten.info)

Dag 2

Fredag - Konferanse på hotellet
Frokost, lunsj, middag
Frokost på hotellet
08:00 - 16:00 Heldagskonferanse på hotellet• Leie av møterom inklusive standard teknisk
utstyr (projektor, lerret, lyd)• Lunsj i hotellets restaurant kl. 13:00.• Kaffe & te tilgjengelig
hele dagen• Pauseservering i fellesarealer både formiddag (09:00-11:00) og ettermiddag
(14:00-16:00)
20:00 Felles middag på en av de lokale restaurantene i Svolvær
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Dag 3

Lørdag - Sosiale og spennende aktiviteter
Frokost, lunsj, middag
08:30 Frokost på hotellet
09:30 - 13:00 Aktiviteter (forhåndspåmelding)
Snacks og drikke serveres under alle aktivitetene
Aktivitet 1.) Fiske på Lofothavet
Fiskebåten ligger klar ved kaia til å ta imot gruppen. Turen tar ca. 3 timer. Vi fisker med
juksahjul eller havfiskestenger. Kyndig, trivelig skipper og mannskap tar godt vare på alle.
Aktivitet 2.) Fjelltur
Det særegne med fjellene i Lofoten er at du føler at du virkelig er “på verdens tak” når du
står på en av toppene, til tross for at de ikke er veldig høye. At fjellene går ned i havet og har
sjø mellom seg, gir en spektakulær 360-graders utsikt. Erfarne, lokale og dyktige fjellførere
leder an. Med nøye valg av guider sikrer vi at dere ikke bare har en ledsager med til å vise vei,
men også en forteller, som løfter hele turen ennå litt til. Valg av tur gjøres i fht vær og i
samsvar med gjestene ifht. fysisk form og gruppesammensetning.
Aktivitet. 3.) Havkajakktur i Lofotens skjærgård
Lofotens dramatiske fjell kan oppleves på en helt ny måte når du padler helt inntil dem. En
nesten like majestetisk opplevelse som å stå på toppen av dem. Vi benytter dobbelkajakk, alt
etter forkunnskap og ferdigheter. Kyndige guider tar deg med rundt i skjærgården rundt
Svolvær. Instruksjon og alt utstyr inkludert.

Dag 4

Søndag - Hjemreise
Frokost, nistepakke
09:00 Frokost på hotellet og utsjekkDeretter litt egentid i Svolvær før felles avreise
10:30 Avreise i buss fra SvolværDet blir stopp og benstrekk underveis. Felles lunsjpakke til
alle.Kjøretid uten stopp er ca. 2, 5 t.
14:00 Ankomst Evenes
15: 40 Avreise fra Evenes med Norwegian
17:25 Ankomst Oslo
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