Vakre, vakre Nord-Norge
17. - 28. juni 2021
- havet, de små fiskeværene, stupbratte fjellsider, hvite strender, midnattssol
og et yrende fugleliv er bare noe av det fantastiske Nord-Norge har å by på.
Bli med oss på en uforglemmelig rundreise med reiseleder Anne Faksvåg
via Helgelandskysten, Lofoten, Vesterålen, Senja, Tromsø og Narvik.

Ramstad i Lofoten

Pris kr. 18.500,- pr. person.

-

Inkluderer:
Busstransport av høy kvalitet.
Reiseleder/guide.
Fergebilletter og bompenger.
11 hotellnetter i dobbeltrom med
halvpensjon (frokost+middag).
Inngangsbillett «Skarvsmeden»
og Hurtigrutemuseet.

Tilleggspriser:

Påstigning langs kjørerute i Hallingdal, Valdres, Gudbrandsdalen. For reisende
bosatt andre steder, finner vi en smidig løsning når dere tar kontakt med oss.

Dag 1: Hallingdal-Trondheim

I dag passerer vi de tradisjonsrike
Trøndelagsbygdene, med Snåsa og Namdals
fiskerike elver, frodige skogstrakter, fjellvidder
og nasjonalparker. Vi fortsetter videre til
Mosjøen og sjekker vi inn for middag og
overnatting på historiske Fru Haugans Hotel.
En fin kveldstur i den vakre bydelen Sjøgata
fra 1800-tallet anbefales på det varmeste.
Nord Norge porten

kr. 4.200,-

Påmeldingsfrist 1. mai 2021

Kontaktinfo:

Vi starter fra Geilo og setter spent kursen mot nord. Vi kjører via
vakre fjell og vidder, når turen går over Valdresflya og Dovrefjell.
Vi sjekker vi inn på klassiske Clarion Hotel Trondheim og inntar en
god middag sammen. Det blir tid til en hyggelig spasertur rundt i
Trondheim sentrum om kvelden for dem som ønsker det.

Dag 2: Trondheim-Mosjøen

Enkeltrom:

email: post@geiloturbusser.no
telefon: 32 08 80 80
Sjåfør: Trond Eirik Johansen
Guide: Anne Faksvåg

Dag 3: Mosjøen-Bodø

Vi setter utover mot havet og den vakreste delen av
den berømte Nasjonal Turistvei Helgelandskysten.
Attraksjoner som Saltstraumen - verdens sterkeste
tidevannsstrøm - og Svartisen, Norges nest største
isbre. To flotte fergeturer, hvor den ene krysser
Polarsirkelen. Om ettermiddagen ankommer vi Bodø
for overnatting og middag på Radisson Blue Bodø,
med nydelig utsikt over havnen og fjellkjedene rundt.
Nasjonal turistvei Helgeland

Dag 4: Bodø-Svolvær

I dag skal vi oppleve vakre Lofoten, og er
derfor tidlig oppe for å ta ferje over
Vestfjorden til Moskenes ytterst i Lofoten.
Vi besøker blant annet de flotte
fiskeværene Å, Reine, Ramberg,
Henningsvær og den kjente
«Skarvsmeden» på Sund.
Om ettermiddagen ankommer vi vakre
Svolvær og sjekker inn for 2 netter på
elegante Thon Hotel Lofoten.

Dag 5: Svolvær

Reine i Lofoten

Svolvær

I dag blir det god tid på egenhånd for å
utforske Lofotens hovedstad Svolvær.
Her er det et yrende folkeliv med mange
spisesteder samt stor aktivitet på torget
og i havnen. For de som ønsker en utflukt,
kan vi anbefale en frisk havørnsafari til
magiske Trollfjorden (ca. kr.750,-).
Hadselbrua Stokmarknes

Bleik på Andøya

Dag 6: Svolvær-Vesterålen-Senja

At Vesterålen og Senja også kan by på overveldende
naturopplevelser får dere bevis på i dag! Vi starter med
en flott ferjetur med panoramautsikt til Lofotfjellene,
videre kjører vi til Hurtigrutens fødested Stokmarknes
og tar turen innom det spennende Hurtigrutemuseet.
Vi fortsetter via Sortland og over fire flotte broer, før vi
ankommer kjente Andøya. Her kjører vi den nasjonale
turistveien som går på vestsiden av øya via Nøss, Bleik
og opp til Andenes. Fra Andenes tar vi ferje over til
Gryllefjord på Senja og ankommer dagens hyggelige
overnattingssted, Hamn i Senja. Her får vi servert
middag og blir innlosjert i store flotte rorbu-leiligheter.
Hamn i Senja

Dag 7: Senja-Tromsø

En rolig start på dagen med litt tid i Hamn,
før vi starter dagens etappe mot Tromsø.
Vi kjører Nasjonale Turistvei som går på
yttersiden av Senja. Veien er tidvis smal
og svingete, og snor seg mellom bratte
fjell, hvite strender, små fjordarmer og
idylliske fiskevær - et overveldende syn.
Vi tar ferje over til Kvaløya og tar en tur
innom det aktive fiskeværet Sommarøy.
Om ettermiddagen ankommer vi Nordens
Paris og vårt hotell for de neste 2 dagene,
Clarion Hotel The Edge ved bryggekanten
i Tromsø og med byens eneste Sky Bar.

Bergsbotn på Senja

Dag 8: Tromsø

Ishavskatedralen

En deilig dag i Tromsø - den arktiske hovedstaden.
Byen byr på en flott gågate og havnepromenade
med et stort utvalg av restauranter og butikker.
Her kan du også oppleve velkjente Ishavskatedralen,
Polarmuseet, Polaria Akvarium og gondolen
Fjellheisen. Om kvelden organiserer vi en tur med
Fjellheisen og Midnattssolkonsert i Ishavskatedralen,
for de som ønsker en hyggelig felles aktivitet.

Utsikt over Tromsø fra Fjellheisen

Dag 9: Tromsø-Narvik

Etter en god frokost setter vi kursen sørover igjen. Vi kjører i flott natur via Nordkjosbotn og kjente
militære steder som Bardufoss og Setermoen til dagens mål, Narvik. Byen ligger omkranset av høye
fjell og dype fjorder midt i Nord-Norge og innerst i Ofotfjorden. Den har en meget viktig utskipningshavn for jernmalm og en dramatisk historie… Ved byen ligger også Narvikfjellet Skisenter, en tur med
gondolen opp er er flott opplevelse. Middag og overnatting på Quality Hotel Grand Royal.
Midnattsol Narvikfjellet

Dag 10: Narvik-Mo i Rana

En nydelig kjøretur står foran oss. Vi kjører gjennom
Ballangen og krysser vakre Tysfjorden med ferje.
Videre sørover kjører vi gjennom ville fjellpartier og
furuskoger, i tunneler og over trange fjorder, før vi
ankommer Fauske. Vi kjører videre over Saltfjellet og
gjør en stopp ved Polarsirkelsenteret, før vi avrunder
nedover Dunderlandsdalen til Mo i Rana. Dagens
hotell Clarion Hotel Helma ligger i hjertet av byen.

Dag 12: Trondheim-Hallingdal

Ballangen

Dag 11: Mo i Rana-Trondheim

Etter en god frokost på hotellet, fortsetter
vi sørover til den lille, sjarmerende
storbyen Trondheim. Her venter kjente
attraksjoner som Nidarosdomen,
Erkebiskopsgården, Gamle Bybro,
Solsiden, Bakklandet m.m. Vårt siste hotell
er Thon Hotel Nidaros som ligger sentralt
og flott plassert ved Nidelven.

Etter vår siste gode frokost sammen, går hjemturen over
Dovrefjell og Valdresflya. I løpet av kvelden vil alle være vel
hjemme igjen - mange uforglemmelige minner og
fantastiske opplevelser rikere.

Trondheim

