PROGRAM: FINNMARK OG HURTIGRUTEN

FINNMARK OG HURTIGRUTEN - EN
HISTORISK REISE I GRENSELAND
7 frokoster, 7 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Kirkenes og Grense Jakobselv
Lunsj, middag
Avreise med SAS morgenfly fra Oslo direkte til Kirkenes, hvor vi lander kl. 11:00. På
flyplassen venter det buss som kjører oss til hotellet. Vi sjekker inn og får servert en god
lunsj.
Kirkenes er grensebyen mot Russland, mellom Ishavet og det enorme barskogbeltet.
Vest-Europas ytterste grense mot Russland er begynnelsen på den sibirske taigaen. I 2000
år var Sør-Varanger skoltesamenes land. De levde i siida’er, små grupper, som flyttet opp og
ned Neidenelven og Pasvikelven alt etter villreinvandringer og fisket i elvene.
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Kirkenes var den siste delen av Norge som ble norsk, og norske nybyggere reiste til SørVaranger fra innlandsstrøk i Sør-Norge. De var vant til et liknende klima som i Øst-Finnmark
og begynte å rydde skog, pløye opp jorda og tømmerhus bygget etter norsk byggeskikk ble
reist.
Finnmark ble sterkt rammet under 2.verdenskrig og Kirkenes var den mest bombede byen på
Europas fastland. Hele den dramatiske krigshistorien fortelles på Grenselandmuseet i
Kirkenes.
Etter lunsj er Halvor Tjønn klar til å ta dere med på en historisk tur til Grense Jakobselv - et
stedsnavn som de fleste kjenner godt til, men som kanskje de færreste av oss har besøkt.
Bussturen tar cirka en time hver vei og Halvor vil underveis holde foredrag om den krokete
norsk-russiske grensen og hvorfor den ser ut som den gjør.
Ved Grense Jakobselv, der den norsk-russiske grensen møter Ishavet, spaserer vi på
sandstrendene ut mot Barentshavet og beundrer det lille steinkapellet som ligger her.
Kapellet ble bygget for å markere grensen mot Russland, og ble vigslet i 1869. Kong Oscar II
av Sverige og Norge besøkte kapellet i 1873, der han deltok på en gudstjeneste. Etter
besøket fikk kapellet navn etter kongen, og heter derfor Kong Oscar II kapell. Kirketårnet er
synlig langt til havs, og ble med hensikt bygget slik for at sjøfarende farkoster ikke skulle
være i tvil om hvor grensen gikk.
Vi returnerer til Kirkenes og får litt tid på egenhånd før vi spiser middag sammen på hotellet.
Ta deg gjerne en spasertur i denne spesielle grensebyen med sin sterke historie.

Dag 2

Pasvikdalen
Frokost, lunsj, middag
Etter en god frokost på hotellet går turen i dag til Nyrud, lengst sør i Pasvikdalen. Nær
grensene til Norge, Russland og Finland strekker Pasvikdalen seg fra Kirkenes i nord til
Treriksrøysa i sør. Den 100 km lange dalen har store områder med furu- og bjørkeskog, samt
flere beskyttede urskogs- og våtmarksområder. Pasvik har en rik og mangfoldig flora og
fauna, og er kjent som møteplass for arter fra øst og vest. Norges tetteste
brunbjørnpopulasjon bor i dalen, og mer enn 220 fuglearter er observert her. Pasvikelven
renner gjennom dalen som danner grensen mellom Norge og Russland, og den fortsetter
sørover gjennom Øvre Pasvik nasjonalpark til kilden, Inari-innsjøen i Finland.
Underveis til Nyrud forteller Halvor om historien og området vi opplever. Vi passerer gårder
og små bygdesamfunn, og er vi heldige så dukker det kanskje opp reinsdyr eller elg. Vi
stopper ved 96-høyden, der det gamle grenseovervåkingstårnet står – med god utsikt
utover Pasvikelven og over til Nikel i Russland. Deretter fortsetter vi til Nyrud, hvor vi finner
Norges minste bemannede politistasjon – her holder grensepolitiet til.
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På veien tilbake til Kirkenes stopper vi ved Svanhovd, besøkssenteret for Øvre Pasvik
Nasjonalpark, der det også ligger en botanisk hage. Besøkssenteret har utstillinger som
presenterer Pasvikdalens spesielle natur, kultur og historie, og hvor man kan lære mer om
urskogen i nasjonalparken og de mest karakteristiske fugle- og dyreartene som lever her.
NIBIO Svanhovd, som driver stedet, er sterkt engasjert i miljøforskningssamarbeid i
Barentsregionen. Det drives kunnskapsformidling og egen FoU med basis i natur og miljø i
Barentsregionen, og det er et omfattende samarbeid mellom landene i denne regionen. I
tillegg til besøkssenteret og den botanisk hagen, driver stasjonen et moderne DNAlaboratorium og konferansesenter.
Vi returnerer til Kirkenes, der det blir litt tid til egen disposisjon før vi møtes til middag i
hotellets restaurant.

Dag 3

Neiden
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går turen i dag til Neiden, en liten samisk bygd som ligger nær finske grensen
ca. 40 km vest for Kirkenes. Bygda ligger langs elven Neiden, og består egentlig av to
bygder - Neiden på den norske siden og Näätämö på den finske siden av elven. Her finnes
det mye historie om skoltesamer, kolonialisering og mye mer, og her ligger Norges eneste
russisk-ortodokse kapell.
På vei til Neiden holder Halvor foredrag om den russiske misjonæren Trifon som kristnet
samene i nord. Det lille ortodokse kapellet fra 1565, som ble bygget av Trifon, er Finnmarks
eldste kirkehus og det eldste ortodokse gudshus i Norge. Kapellet har stor religiøs og
historisk betydning for skoltsamene, et finsk-ugrisk folkeslag som tradisjonelt tilhører Den
ortodokse kirke, og er et minne om den østsamiske historien. Etter et hundreår med
tilbakegang gjør nå østsamisk kultur seg gjeldende igjen. Hver sommer kommer ortodokse
prester fra Finland for å forrette liturgien på vollen foran det lille kapellet.
Midt i alt dette står Neiden kapell, som minner om en stavkirke og som skiller seg ut i det
finsk-østsamiske kulturlandskapet. Kirkebygget i dragestil ble bygget på slutten av 1800tallet for å motvirke finsk og russisk innflytelse i området.
Vi returnerer til Kirkenes og benytter ettermiddagen til å se oss om i byen.

Dag 4

Med Hurtigruten fra Kirkenes
Frokost, lunsj, middag
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Etter en god frokost og rolig formiddag sjekker vi ut fra hotellet og kjører til Havna der vi
går om bord på Hurtigruten. Vi sjekker inn og får tildelt lugarer, og kl.12:30 sier vi farvel til
Kirkenes mens skipet legger fra kai og tar fatt på cruiset rundt toppen av Norge. Vi spiser en
god lunsj og nyter resten av dagen om bord. Om kvelden samles vi til middag i skipets
restaurant.
Fra Kirkenes seiler skipet først en kort tur nordover, til Vardø, før vi fortsetter mot vest
langs Varangerhalvøya - til Båtsfjord og Berlevåg. Berlevåg er blant annet kjent for sitt
dyktige mannskor, bestående av lokale fiskere. Etter Berlevåg går turen til Mehamn, der vi
legger til kai rundt midnatt.

Dag 5

Fra Mehamn til Tromsø
Frokost, lunsj, middag
I løpet av natten fortsetter turen sørover, og grytidlig på morgenen, kl. 05:45, legger skipet
til kai i Honningsvåg. Om du er «morgenfugl» og ønsker å besøke Nordkapp, har du mulighet
til å bli med på skipets utflukt dit.
Nordkapp-platået (valgfri 6-timers bussutflukt, kjøpes om bord) kneiser 307 meter over
Polhavet og du føler at du er kommet til verdens ende. Det serveres frokost i
Nordkapphallen, med en rikholdig buffet og utsikt mot den endeløse horisonten. Du kan
også se den imponerende 180 graders panoramafilmen om Nordkapp-regionen gjennom fire
årstider. Bygget inn i fjellveggen finnes det et lite kapell som kan besøkes, samt et Thaimuseum til minne om da kongen av Siam besøkte stedet i 1907. Det finnes også en
innholdsrik suvenirbutikk her som er verdt et besøk. Fra Nordkapp går turen tilbake til
Honningsvåg, og videre med buss gjennom en undersjøisk tunnel som knytter byen til
fastlandet. Bussen fortsetter langs den majestetiske Porsangerfjorden, til Hammerfest,
verdens nordligste by. Skipet har i løpet av formiddagen seilt til Hammerfest, hvor du gå om
bord igjen rundt lunsjtid.
Om du ikke ønsker å stå opp så tidlig, og ikke lar deg friste av turen til Nordkapp så kan du
kose deg om bord på skipet.
På ettermiddagen holder Halvor foredrag om bord, og skipet fortsetter sin ferd sydover
langs norskekysten. Vi ankommer Tromsø litt før midnatt.

Dag 6

Fra Tromsø til Stamsund
Frokost, lunsj, middag
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Skipet forlater Tromsø kl. 01.30 på natten og ankommer Harstad rundt frokosttid. I dag
seiler vi kanskje den fineste strekningen på turen. Cruiset går i vakkert landskap med bratte
fjell, vill natur og forbi små fiskerlandsbyer. Vi seiler gjennom Risøyrenna, en grunn kanal
som ble laget for Hurtigruten på 1920-tallet, og videre til Stokmarknes i Vesterålen. Det var
her eventyret Hurtigruten startet for mer enn 125 år siden, og Hurtigruten Museum som
ligger her formidler Hurtigrutens historie og tar deg med på en tidsreise langs norskekysten.
Når vi fortsetter sørover, vil det på et tidspunkt se ut som om vi seiler rett inn i en fjellvegg,
men ikke vær redd. Vi skal inn i Ramsund, en smal passasje omgitt av fjell som strekker seg
1000 meter opp av havet. Så kommer vi til den magiske Trollfjorden. Om forholdene ligger
til rette for det, seiler vi inn mellom fjellene, som vil virke så nære at du tror du kan strekke
hendene ut og ta på dem. Det er virkelig en uforglemmelig opplevelse. Videre til Svolvær
«Lofotens hovedstad» hvor skipet ligger til kai i to timer. Vi anbefaler en spasertur for å
oppleve denne hyggelige byen som tiltrekker seg naturelskere og eventyrlystne - og
kunstnere på jakt etter det helt spesielle lyset. La deg friste til å besøke noen av de
spennende galleriene, eller ta deg en pause på en av byens hyggelige kaféer. Skipet
fortsetter til Stamsund og går videre til Bodø..
Om du ønsker kan du bli med på Hurtigrutens valgfrie utflukt «En smak av Vesterålen»
(kjøpes om bord). Da blir du med på en 4-timers busstur fra Harstad, gjennom Vesterålen til
Sortland, der du går om bord på skipet igjen. En fin tur, som starter med en kort sightseeing
gjennom Harstads gater, før turen går videre med buss til Trondeneshalvøya. Her besøkes en
hvit middelalderkirke, en av Nord-Norges viktigste kulturminner fra sen middelalder. Du
befinner deg virkelig på historisk grunn. På Trondenes Historiske Senter får du se en
spennende utstilling, med både lyd, lukt og originale gjenstander fra regionens historie – fra
vikingtiden og middelalderen og frem til i dag. Turen går videre over Hinnøya, med flott
utsikt til vakre fjorder, bratte fjell og store, fruktbare jordbruksområder. Det blir ferge over
Gullesfjorden, hvor det serveres varm drikke og nybakte kaker. Så fortsetter turen langs
Sigerfjorden til Sortland, der du går ombord i skipet igjen.

Dag 7

Fra Bodø til Rørvik
Frokost, lunsj, middag
Ny dag og nye opplevelser. Skipet legger til kai i Bodø kl.02:30 på natten og fortsetter sin
ferd sydover en time senere. Vi kommer til Ørsnes kl.06:25 og seiler deretter langs den
vakre Helgelandskysten, Petter Dass’ rike, med tusenvis av øyer, bratte og karakteristiske
fjell og fuglekolonier. Helgelandskysten trekkes ofte frem som indrefileten av Hurtigrutens
seilingsrute. Vi passerer Torghatten, det kjente fjellet som er kjent for sitt karakteristiske
hull. Hullet er 160 meter langt, 35 meter høyt og 20 meter bredt, og ble laget under istiden.
Et annet høydepunkt i dag er å seile forbi fjellkjeden de Syv Søstre. Det er lett å se hvordan
fjellene har gitt inspirasjon til gamle sagn og eventyr, som sier at fjellrekken ble skapt da sju
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vakre trollsøstre ble overrasket av soloppgangen og ble forvandlet til stein.
Videre til Nesna og Sandnessjøen, før vi ankommer Brønnøysund utpå ettermiddagen. I
Brønnøysund har du mulighet til å bli med på Hurtigrutens valgfrie utflukt til Norsk
Havbrukssenter (kjøpes om bord), hvor det blir en informativ rundtur og smaksprøver på
fersk laks. Norge er en av de største eksportørene av fisk og sjømat i verden og norsk sjømat
spises daglig av rundt 37 millioner mennesker. Det kalde, klare vannet langs norskekysten byr
på optimale forhold for bærekraftig og ansvarlig akvakultur. Denne utflukten starter med en
kort busstur i kystbyen Brønnøysund, før vi krysser byens flotte bro og fortsetter til Norsk
Havbrukssenter på Toft. Her får du lære om moderne akvakultur og det naturlige miljøet på
havbrukssenteret. Du hører om fiskeproduksjon og teknologien som må til for å oppdrette
fisk fra egg til ferdig produkt, og du får se levende laks og torsk i et demonstrasjonsanlegg
på senteret. Besøket avsluttes med at du får smake fersk laks.
Vi sørger for å være om bord igjen til avreisen fra Brønnøysund kl.17:25, nå med kurs mot
Rørvik og videre mot Trondheim.

Dag 8

Trondheim - Oslo
Frokost
I løpet av natten har skipet tilbakelagt strekningen Rørvik-Trondheim, og kl.06:30 på
morgenen legger skipet til kai i Norges tredje største by. Vi må sjekke ut av lugarene senest
kl.08:00 og spiser en god frokost før vi kjører til flyplassen. Avreise med SAS fra Værnes
kl.10:30. Etter en opplevelsesrik reise lander vi på Gardermoen kl.11:25.
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