10-dagers busstur til Lofoten og Helgeland
12. - 21. juni 2020
Lofoten - havet, de små fiskeværene, stupbratte fjellsider, hvite strender og et

yrende fugleliv - noe av det absolutt vakreste Norge har å by på.
Vi legger til Helgelandskysten, med alle de flotte byene og tettstedene oppover vårt
viden langstrakte land, så dette blir en fantastisk bussreise!
Reine i Lofoten

Dag 1: Hallingdal-Trondheim

Vi tar med passasjerer i Hallingdal/Valdres og setter
kursen nordover. Vi kjører via vakre fjell og vidder,
når turen går over Valdresflya og Dovrefjell.
Vi sjekker vi inn på Clarion Hotel Trondheim og spiser en
god middag sammen. Det blir tid til en spasertur rundt i
Trondheims sentrum om kvelden for de som ønsker.

Dag 2: Trondheim-Mo i Rana

I dag passerer vi de tradisjonsrike Trøndelagsbygdene,
med Snåsa og Namdals fiskerike elver, skogstrakter,
fjellvidder og nasjonalparker. Vi fortsetter videre til
Mosjøen og kjører gamleveien over Korgfjellet.
Vel fremme i Mo i Rana, sjekker vi inn for middag og
overnatting på Clarion Collection Hotell Helma.

Dag 3: Mo i Rana-Svolvær

Etter en god frokost, forlater vi Mo i Rana og kjører
gjennom Dunderlandsdalen til Saltfjellet. Vi gjør en stopp
ved Polarsirkelsenteret. Turen fortsetter nedover Saltdalen
til marmorbyen Fauske, hvor vi stopper for lunsj.
Videre nordover kjører vi gjennom ville fjellpartier og
furuskoger, i tunneler og over trange fjorder. Alt i
storslagen natur, før vi ankommer ferjekaien i Bognes.
Vi tar ferjen over til Lødingen, og videre vestover fortsatt i
storslått natur til Svolvær. Her skal vi overnatte 3 herlige
netter på flotte Thon Hotell Lofoten.

Pris kr. 14.990,- pr. person.
Inkluderer:

-

Busstransport av høy kvalitet.
Reiseleder/guide.
Lokalguide i Lofoten.
Fergebilletter og bompenger.
9 netter i dobbeltrom på hotell.
9x frokost og 9x middag.
- Inngang til Smeden i Sund.

Tilleggspriser:

Enkeltrom:

kr. 3.300,-

Påmeldingsfrist 1. mai 2020

Kontaktinfo:

email: post@geiloturbusser.no
telefon: 32 08 80 80
Polarsirkelsenteret

Dag 4: Svolvær
I dag blir det tid på egenhånd for å utforske Lofotens hovedstad Svolvær. Her er det et yrende
liv med mange spisesteder, og stor aktivitet på torget og i havnen. For de som ønsker en utflukt,
anbefaler vi en båttur med havørnsafari til magiske Trollfjorden (ca. kr.750,-).
Trollfjorden

Dag 5: Lofoten

Med lokal guide i bussen, bruker vi dagen for å oppleve og
lære mer om vakre Lofoten. Vi besøker blant annet Lofotr
Vikingmuseum (inngangsbillett), den kjente «Skarvsmeden» på
Sund, Ramberg og Reine. Lunsj til selvkost i Reine.

Svolvær

Ramberg i Lofoten

Dag 6: Svolvær-Moskenes-Bodø
Etter en tidlig frokost, kjører vi en tur ut til det idylliske
fiskeværet Henningsvær. Deretter går turen videre til veis ende
i Lofoten - det nydelige fiskeværet Å. Det blir litt tid på
egenhånd i Å, før vi kjører til ferjekaien i Moskenes. Her tar vi
ferja over Vestfjorden til Bodø, for overnatting og middag på
nyrenoverte og hyggelige Radisson Blue Bodø.

Midnattsol i Bodø

Dag 7: Bodø-Sandnessjøen
Etter en god frokost i Bodø er vi klare for nye opplevelser.
Vi kjører den berømte Nasjonal Turistvei Helgelandskysten!
Attraksjoner som Saltstraumen - verdens sterkeste
tidevannsstrøm - og Svartisen, Norges nest største isbre.
Tre flotte fergeturer, hvor den ene krysser Polarsirkelen.
Middag og overnatting på Scandic Syv Søstre som ligger i
småbyen Sandnessjøen. Byen ligger åpent og solfylt til,
innrammet av de vakreste fjell.

Torghatten

Dag 8: Sandnessjøen-Namsos
Vi besøker Petter Dass-museet på Alstahaugen, Brønnøysund
og det berømte fjellet med hull tvers igjennom - Torghatten.
Det blir tid til å ta turen opp for å se på den særpregede hullet i
fjellet, og den flotte utsikten. Turen tar 30-40 min i rolig tempo.
Om ettermiddagen fortsetter vi sørover via Høylandet til tre -og
rockebyen Namsos. Dagens flotte hotell er Scandic Rock City.

Dag 9: Namsos-Trondheim

Etter en god frokost på hotellet fortsetter vi sørover til
Trondheim. Vi ankommer ved lunsjtider, og får hele
ettermiddagen til disposisjon i denne vakre byen. Her er mye
å se på: Nidarosdomen, Erkebiskopsgården, Gamle Bybro,
Solsiden, Bakklandet osv. Vårt siste hotell er Scandic
Bakklandet som ligger sentralt og flott plassert ved Nidelven.

Dag 10: Trondheim-Hallingdal
Etter en god frokost, går turen over
Dovrefjell og Valdresflya.
I løpet av kvelden vil alle være vel
hjemme igjen - mange minner og
fantastiske opplevelser rikere.

