
9 dagers busstur til Lofoten
Fredag 29. juni - Lørdag 7. juli 2018

Lofoten - havet, de små fiskeværene, stupbratte fjellsider, hvite strender og et yrende fugleliv -  
noe av det vakreste Norge har å by på. Vi legger til Helgelandskysten, med alle de flotte byene og 
tettstedene oppover vårt langstrakte land, så dette blir en fantastisk bussreise! 

Pris pr. person i dobbeltrom 11.490kr Påstigningsrute:
Tillegg for enkeltrom pr. person  2.600kr       08.00 Geilojordet

08.15 Hagafoss
Inkludert i prisen: 08.30 Ål stasjon
* Busstransport i en av våre nyeste turbusser 08.40 Torpo v/ Lienkrysset                  
* Ferjebilletter og bompenger 09.00 Gol skysstasjon                         
* Gratis kaffe/te på bussen           10.00 Fagernes skysstasjon
* Reiseleder, lokal guide i Lofoten Passasjerer fra andre steder
* Halvpensjon (frokost og middag inkl.) tar kontakt med oss, så ordner vi
* 8 overnattinger på hotell i dobbeltrom rimelig transport og/eller overnatting.

      
For påmelding eller spørsmål - kontakt oss på:

email: post@geiloturbusser.no / telefon: 32088080
Påmeldingsfrist 18. mai 2018

Reine i Lofoten

mailto:post@geiloturbusser.no


Turprogram
Dag 1: Hallingdal-Trondheim
Vi plukker opp folk nedover Hallingdal og setter kursen 
nordover. På veien til Trondheim får vi oppleve vakre fjell og 
vidder når vi kjører over Valdresflya og Dovrefjell. Vel framme i 
Trondheim, sjekker vi inn på Quality Hotell Augustin i hjertet av 
byen. Det blir god tid til spaserturer rundt i sentrum for å se på 
Nidarosdomen, gamle Bybroen, Stiftsgården osv. 

Dag 2: Trondheim-Mo i Rana
I dag legger vi flere fylker bak oss. Vi passerer 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 
oppover Dunderlandsdalen til Saltfjellet. Vi gjør en 
stopp ved Polarsirkelsenteret, og fortsetter turen 
nedover Saltdalen til marmorbyen Fauske hvor vi 
stopper for lunsj. Turen videre nordover går 
gjennom ville fjellpartier og furuskoger, i tunneler 
og over trange fjorder. Alt i storslagen natur før vi 
kommer til ferjekaien i Bognes. Vi tar ferjen over til 
Lødingen og videre vestover, fortsatt i storslått 
natur til Svolvær hvor vi skal bo 3 netter på flotte 
Thon Hotell Lofoten.

Dag 4: Svolvær
I dag organiserer vi båttur til magiske Trollfjorden. 
Fjorden er ca 3km lang, kun 70m bred i innløpet og omkranset 
av 1000m høye fjell. Det er mulig å velge hurtiggående RIB-
båt eller tradisjonell sightseeingbåt. Det blir ellers tid på 
egenhånd i Lofotens hovedstad - Svolvær. Her er det et 
yrende liv med mange spisesteder, og stor aktivitet på torget 
og i havnen. Hva med litt fersk sjømat og en ekte Lofotpils?
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Dag 5: Lofoten
Med lokal guide i bussen, bruker vi dagen for å 
oppleve og lære mer om vakre Lofoten. 

Dag 6: Svolvær-Moskenes-Bodø
Etter en tidlig frokost går turen til veis ende i Lofoten 
- det nydelige fiskeværet Å. Denne strekningen er 
spesiell med sine bratte fjell og trivelige små 
fiskevær. Vi tar en tur innom den kjente 
”skarvsmeden» på Sund (inngangsbillett), en stopp 
ved Reine og ender opp i vakre Å. Fra Moskenes, 
tar vi ferja over Vestfjorden til Bodø for overnatting 
og middag på Scandic Havet. 

Dag 7: Bodø-Sandnessjøen
Etter en god frokost i Bodø er vi klare for nye 
opplevelser. I dag skal vi kjøre den berømte 
Nasjonal turistvei Helgelandskysten! Vi skal se på 
attraksjoner som Saltstraumen - verdens sterkeste 
tidevannsstrøm - og Svartisen, Norges nest 
største isbre. Det blir tre flotte fergeturer, hvor den 
ene krysser Polarsirkelen. Strekningen er forøvrig 
flott tilrettelagt for turisme med mange 
rasteplasser og utkikkspunkt som vi kan stoppe 
på. Middag og overnatting på Scandic Syv Søstre 
som ligger i småbyen Sandnessjøen. Byen ligger 
åpent og solfylt til, innrammet av de vakreste fjell. 

Dag 8: Sandnessjøen-Trondheim
Denne dagen fortsetter vi sørover langs 
Helgelandskysten. Fjellkjeden Syv Søstre, 
Petter Dass museet på Alstahaug og 
Brønnøysund er noen av dagens attraksjoner. 
Det blir tre fine fergeturer denne dagen også, 
før vi kjører inn på E6 igjen ved Grong. 
Dagens flotte hotell er Clarion Hotell & 
Congress Trondheim.

Dag 9: Trondheim-Hallingdal
Etter en god frokost går turen over Dovrefjell og nedover Gudbrandsdalen. 
I løpet av kvelden vil alle være vel hjemme igjen - mange minner og opplevelser rikere.
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