PROGRAM: SOMMERFERIE I TROMS - MED EVENTYRØYA SENJA

SOMMERSTEMNING I TROMS - MED
EVENTYRØYA SENJA
6 frokoster, 6 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Bardufoss og grottekonsert med et mannskor
Lunsj, middag

Programmet sist oppdatert 22. februar 2021, 15:44
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/troms-senja/

Avreise fra Oslo på morgenen med SAS, med ankomst Bardufoss tidlig formiddag. Fra
flyvinduet ser vi fjellkjeden Istindan ruver midt i vakre, vide Målselvdalen. Vi blir hentet på
flyplassen og kjører 20 minutter til historiske Rundhaug Gjestegård, hotellet som er 115 år
gammelt og som har huset konger, prinser og kjente fra hele verden gjennom tidene - nå er
det vår tur å nyte unik atmosfæren og god maten. Vi blir mottatt av deilig duft av lunsj – og
vårt omsorgsfulle vertskap. Vi sjekker inn, før vi har litt tid på egenhånd til å gjøre oss kjent i
nærområdet. På ettermiddagen inviteres det til vafler og velkomstmøte i kafeen der alle
spørsmål om programmet, aktiviteter, mat og bo besvares.
Kveldens magiske opplevelse er grottekonsert med Mellembygd Mannskor. Vi blir hentet i
resepsjonen og spaserer fem minutter til grotten bak hotellet, laget av russiske krigsfanger
under krigen. En dyster historie - som får vakkert liv i kveld. Ved inngangen får vi servert en
aperetif før vi spaserer blant fakler og levende lys inn til koret bestående av et 30-talls
voksne menn med vidunderlig sangstemme. Denne konserten glemmes aldri.
Etter konserten blir det deilig treretters middag i gjestegårdens tradisjonsrike restaurant.

Dag 2

Historisk vandring og teselskap
Frokost, lunsj, middag
Frokosten på Rundhaug består av deilig hjemmelaget mat. Etterpå blir vi hentet av vår
lokale guide som tar oss med på en koselig rusletur rundt på hotellet og rundt i den lille
grenda Rundhaug. Vi får høre historien om grunder Amanda som bygde hotellet i 1905, og
hvordan det i det hele tatt var mulig å bygge et hotell så langt mot nord, for så lenge siden.
Vi skal få høre om hotellets forhold til samene, om hva som skjedde under krigen da
tyskerne overtok hotellet … og mye mye mer.
Lunsjen denne dagen tar vi i form av gjestegårdens teselskap, med lekre smørbrød, scones,
søte kaker og sprudlende alkoholfri drikke – champagne kan kjøpes ekstra!
Ettermiddagen er fri til egen disposisjon, før vi møtes til felles middag.
Kvelden bruker vi ute der vi nyter den lyse sommernatta ved bålet – og kanskje midnattssola
hvis den er å se.

Dag 3

Arktiske dyr og vinsmaking
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost setter vi kursen mot verdens nordligste dyrepark - Polar Park. Der skal vi
tilbringe formiddagen og møte dyr som ulver, gaupe, elg, moskus og bjørn. Vi «hyler» med
ulvene – og om du vil kan du booke et besøk inne i ulvehegninga og få et ordentlig ulvekyss.
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Du fikk kanskje med deg Jon Almås og hans ulvekyss i nettopp Polar Park i programmet «71°
nord – Norges tøffeste kjendis»? Det ble nominert til «Årets TV-øyeblikk» på Gullruten i
2020.
Polar Park åpnet i 1994, og har siden den gang basert seg på å vise fram dyr i sine naturlige
omgivelser. Dette innebærer at hver dyreart får mye plass å boltre seg på - med 1100 mål
fordelt på bare 12 innhegninger har parken verdens største areal per dyr. Her får vi derfor
en norsk villmarksopplevelse i vakre omgivelser.
Tilbake på gjestegården koser vi oss med vinsmaking; «Lær å smake» er et usnobbete og gøy
vinkurs med gjestegårdens internasjonale vinekspert Toril.
Det blir felles middag på kvelden.

Dag 4

Huskyer og historier om menneskets beste samarbeidspartner i Arktis
Frokost, lunsj, middag
I dag møter vi de fascinerende husky-hundene, som i århundrer har vært menneskets beste
venn og samarbeidspartner i Arktis. Noen av de har blå øyne og ser ut som ulver, men er
snille som lam. Vi får hilse på flokken, får lære om hundene og kulturen, samt får oss en
lavterskel kjøretur på hjul bak hundespannet.
Resten av dagen kan nytes med ei bok ved peisen eller en tur på egenhånd i nabolaget.
Mulighetene er mange og vertskapet står klare til å gi deg tips til aktiviteter.
"Same procedure as every day" - det blir felles middag på kvelden.

Dag 5

Eventyrøya Senja og bålkos
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går vi om bord i buss med guide – vi er klare for å oppleve den magiske
eventyrøya Senja, husk å ta med kamera! Bratte fjell stuper rett ned i havet, veien snor seg
inn og ut av fjorder med reint, kaldt, krystallklart vann. Kritthvite strender med korallsand
lokker, men her er bading kun for de tøffeste. Vi følger nasjonal turistveg rundt øya, og
stopper på utkikksplattformen i Bergsbotn og «gulldassen» på Ersfjordstranda.
Underveis har vi med kaffe og snacks, lunsjen tar vi som bålpannekos når vi kommer hjem til
gjestegården igjen. Da er det godt med litt frisk luft, grillmat, utebar og kos rundt bålet – og
kanskje noen uformelle «leker» i hagen.
Felles middag på kvelden.
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Dag 6

Norges nasjonalfoss, sang og folkedans
Frokost, lunsj, middag
Siste dag av ferien besøker vi Norges nasjonalfoss - Målselvfossen. Her får vi en innføring i
bygdas laksehistorie, får se hvor landets rikeste fisker bor – og får besøke stedets
«Laksesjå». Dette er et vindu som ligger nede i selve kulpen der storlaksen svømmer rundt
og venter på å komme seg opp laksetrappa – for øvrig den første av sitt slag i Europa da den
ble bygget på slutten av 1800-tallet. Laksefiske er stort her, og det blir spennende å høre
om dette virket.
Avskjedsmiddagen på kvelden blir ekstra hyggelig – vi får servert lokale retter med
historiefortelling til, og får også oppleve litt av bygdas historie gjennom både sang og
folkedans.

Dag 7

Hjemreise
Frokost
Etter frokost har vi formiddagen fri til egne ønsker. Før lunsj er det avreise til flyplassen, der
flyet sørover venter med avreise tidlig ettermiddag.
Takk for turen!
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