PROGRAM: LOFOTEN - ØYPARADISET I
NORD
5 frokoster, 3 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Oslo - Svolvær
Middag
Fly på formiddagen fra Oslo Lufthavn til Evenes. Her blir vi hentet med buss og kjørt til vårt
hotell i Svolvær. Vel fremme blir det tid til å rusle i Svolvær på egenhånd eller slappe av før
vi møtes til middag på hotellet. Det blir et treretters måltid på hotellets flotte restaurant
Paleo Arctic. Reisen er i gang!

Dag 2

Drømmeøya Skrova
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Frokost, lunsj, middag
Som velkomst til Lofoten kickstarter vi turen med RIB-båt til hyggelige Skrova. Og frykt
ikke, dette blir en RIB-tur av det rolige slaget, her skal vi ikek suse over bølgene i høy fart.
Valget av båt er rett og slett fordi det gir mulighet til å oppleve naturen rundt oss på nærere
hold. Blant kritthvite strender og spisse tinder trives havørna godt, og er vi heldige ser vi de
kretse rett over hodene våre. En fantastisk opplevelse! Etter en times tid ankommer vi
Skrova.
Den gamle hvalfangerøya er en av de mest populære stedene å besøke når man vil kose seg
utenfor "allfarvei". Øya byr på flotte turområder, spennende kulturinstallasjoner og ekte
Lofot-kultur. Vertskapet her tar oss med på fiskeværsvandring gjennom "værret" og til
strendene, før vi inntar lunsjen på Skrovabrygga. Her kan man sitte på brygga og bare nyte.
Turen går tilbake til Svolvær med fergen på ettermiddagen.
Tilbake i Svolvær samles vi igjen til en felles middag i Paleo Arctic på kvelden.

Dag 3

Opplev Lofoten - Fra A til Å
Frokost, lunsj, middag
HØYDEPUNKTER: GIMSØY, VIKTEN, RAMBERG, REINE OG Å
Det er tid for å se mer av hva Lofoten har å by på, og vi setter kursen mot vest der vi finner
vakre steder som perler på en snor. Vår erfarne guide byr på morsomme historier på turen
innom Kabelvåg og Haukland før vi ankommer glasshytta på Vikten. Her kan man tydelig se
hvordan glasskunstnerne inspireres av Lofotens natur i sin kunst. Det er også utsalg for de
som ønsker et minne fra turen. Et stopp på den fascinerende Rambergstranda kan vi ikke gå
glipp av før vi etter hvert når frem til Reine og lunsj på Reine rorbuer. Her blir det også tid
til å se seg litt rundt og for å ta de obligatoriske bildene. Så venter Å og Norsk
Fiskeværsmuseum hvor vi kan følge Lofotens utvikling innen fiskeri.
Tilbake i Svolvær er det også i dag felles treretters middag på hotellets restaurant. Hva har
vært høydepunktet så langt på turen?

Dag 4

Skjærgårdscruise til Henningsvær
Frokost, lunsj, middag
Etter to travle dager med mange inntrykk er det rom for litt egentid før vi møtes til lunsj på
Bacalao i sentrum av Svolvær. På menyen står selvsagt signaturretten Bacalao.
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Klokken 15 møtes vi til skjærgårdscruise fra Svolvær til Henningsvær med skøyta MS Symra
fra 1917. På turen kan man også prøve fiskelykken, eller bare nyte turen på dekk. Ved
ankomst gjør vi oss kjent i Henningsvær med en vandring gjennom "værret" før vi besøker
galleri Lofotens hus. Egentid til å besøke kunsthåndverkere og trivelige småbutikker er viktig
i Henningsvær, så det tar vi oss tid til før middag klokken 20.
Kveldslyset på sommeren er magisk her oppe i nord, og på vei tilbake til Svolvær setter vi
kursen mot Gimsøy hvor man kan rusle en tur på stranda på Hov og nyte kveldssolen før vi
forventer å være tilbake på hotellet rundt midnatt.

Dag 5

Egentid
Frokost, middag
I dag blir det tid til å nyte det man selv ønsker i Lofoten - benytt den siste dagen godt! Det
er alltid noe man vil gjøre utover det oppsatte programmet på en reise, og vi kan anbefale et
besøk på Lofoten Krigsminnemuseum, kajakktur eller et cruise til Trollfjorden. Det er også
mulighet for å utforske fjellene med gangavstand i Svolvær - kanskje man vil ta seg en tur
opp til Svolværgeita og se på klatrerne?
Lunsj på egenhånd i løpet av dagen.
På kvelden møtes vi til 3-retters avslutningsmiddag på Brasseriet restaurant. Nam!

Dag 6

Hjemreise
Frokost
Vi slapper av med en god frokost før vi må si takk til Svolvær og Lofoten for denne gang.
Bussen går fra hotellet på formiddagen, og bringer oss til flyplassen på Evenes.
Takk for oss - vakre Lofoten!
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