PROGRAM: BLI MED PÅ ÅPNINGEN AV
FINNMARKSLØPET!
3 frokoster, 2 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Oslo - nordlysbyen Alta
Middag
Avreise fra Oslo hvor vi lander i nordlysbyen Alta om formiddagen. Vi møter vår buss og
kjører til Scandic Alta hotell for innsjekk. Altas historie som nordlysby strekker seg langt
tilbake i tid da Birkeland i 1899 bygde verdens første nordlysobservatorium på fjelltoppen
Haldde. Alta har et stabilt klima og er derfor en av de beste stedene i nord for å se
nordlyset. Det første vi skal gjøre er å oppleve Nordlyskatedralen og BorealisAlta – en
interaktiv utstilling om nordlyset og fenomenets betydning for Alta. Attraksjonen
inneholder historien om forskningen og dens betydning for Alta, fenomenet nordlyset og
interaktiv underholdning.
Nordlyskatedralen er en moderne katedral i en moderne by med like elegante linjer som
nordlyset selv. Bygget er formet som en spiral som svinger seg oppover bygningskroppen
opp mot et klokketårn. Nordlyset er en av inspirasjonskildene, og fra alle vinkler ser man
buktende bølger slik nordlyset ofte opptrer.
Vi møtes deretter til den offisielle åpningen av Europas lengste hundeløp, Finnmarksløpet.
Like etterpå starter deltakerne i FL-1200 (14-spann) med 2 minutters intervaller. Når
deltakerne er vel av gårde, er det tid for middag på restaurant Du Verden Matbar, som
baserer seg på gode norske råvarer.

Dag 2

Finnmarksløpet – Europas lengste hundeløp – hundesledetur
Frokost, lunsj, middag
Vi spiser en god frokost før vi får med oss resten av åpningen på de øvrige klassene som
deltar. Det er FL junior, FL-600 som starter fra kl. 13.00.
For de som ønsker, kan en være med til oppstillingsplassen før start for å hilse på Hanne
Lyrek i Team Lyrek. Etter å ha tilbakelagt 570 kilometer over Finnmarksvidda kjørte 19 år
gamle Hanna Lyrek først over målstreken i Alta kl. 04.45 tirsdag morgen 2019. Hun ble med
dette tidenes yngste vinner av Finnmarksløpet, og med denne seieren sikret hun seg også
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tittelen norgesmester i langdistanse hundekjøring.
En kort busstur tar oss til Trasti & Trine, hvor vi får servert lunsj før vil skal ut på
hundesledetur. Vi får på oss varmedresser før vi setter oss to og to i hver slede. Vi bytter på
å kjøre halvveis. Når vi kommer tilbake, blir det litt historie rundt stedet før bussen bringer
oss tilbake til hotellet.
Middag inntas i kveld på restaurant Stakeriet Mat og Vinhus. Navnet Stakeriet kommer fra
elvestakeren – føreren i elva. Elvestakeren guidet engelske lorder og rikfolk som ønsket å
fiske den svært kjente Altalaksen, helt fra 1800-tallet og frem til i dag. Altaelva er i dag
verdens mest berømte lakseelv for Atlanterhavslaks og er en svært ettertraktet elv å få
fiske i.

Dag 3

Sorrisniva - snøscootersafari på Finnmarksvidda
Frokost, lunsj, middag
Frokost før vi blir kjørt til Sorrisniva. Sorrisniva ligger ved Altaelva, og navnet stammer fra
den finske innvandringen og betyr brusende elv. I dag skal vi oppleve Finnmarksvidda fra
scootersetet, et kick som en bare må få med seg! Først får vi tildelt scooterdress, hjelm,
hansker og sko før vi tar en gjennomgang av scooteren.
Vi starter vår tur ved Sorrisniva og kjører til Jotka. Dette er første depot for deltakerne i
Finnmarskløpet. Her skal vi spise en herlig lunsj ved Jotka Fjellstue før vi fortsetter tilbake.
Etter endt tur og vi har fått slappet av litt, blir det omvisning i Igloo-hotellet som blir bygget
hvert år i desember. Det er kunnskapsrike lokale kunstnere som står for arkitekturen.
Middagen inntas på restauranten hvor vi blir med på en reise i Sorrisniva’s matunivers –
mektige opplevelser i nydelige omgivelser. Sjefskokken serverer mat basert på hva naturen i
området byr på. Bussretur tilbake til hotellet etter middag.

Dag 4

Alta – Oslo
Frokost
Vi koser oss med en god frokost. Til avtalt tid samles vi for å kjøre det lille stykke til
flyplassen, for hjemreise til Oslo.

Programmet sist oppdatert 01. desember 2020, 14:42
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/pa-apningen-finnmarkslopet/

