
LOFOTEN
TROMSØ

Hurtigrute og buss til

25.05. – 02.06.2020

Bli med på en 9 dagers kombinert og innholdsrik tur til Nord-Norge med Hurtigruten nordover og 
buss sørover via Vesterålen og Lofoten. En tur Aure Reiseservice as har hatt stor suksess med tidligere år. 
Sjåfør/reiseleder som er født og oppvokst i denne delen av landet, og som er lokalkjent både i Lofoten 

og Vesterålen, vil dele sine lokalkunnskaper med sine gjester under turen.

Se forøvrig vårt dagsprogram på andre siden!

Pris per person kr 13.990,–

Tillegg enkeltlugar: kr 2.100,–
Tillegg enkeltrom: kr 2.400,–

Inkludert i prisen: * turistbuss * Hurtigruten inkl. 2 sengs USPES utvendig lugar.  * middag og frokost hver dag under hele turen. 
* Hotell i Tromsø 1 natt. * Hotell i Svolvær 2 netter. * Hotell i Fauske 1 natt.  * Hotell i Mosjøen 1 natt. * alle ferger og bomavgifter.

         
PÅMELDING: Begrenset med plasser, så her gjelder det å sikre seg plass tidlig!

Tlf. 71 64 66 56 – 917 10 394
www.lars@aure-reiseservice.no
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Mandag 25. mai: Molde – Kristiansund – Trondheim 
Avreise fra Molde kl.18.30. Etter at vi har funnet våre respektive lugarer om bord på MS «Nordkapp» samles vi 
for en liten orientering samt en kort omvisning for å gjøre oss bedre kjent med hva og hvor vi best � nner fram på 
skipet. I løpet av kvelden passerer vi Hustadvika, og etter hvert anløper vi Kristiansund før vi tar kveld.

Tirsdag 26. mai: Trondheim – Rørvik – Brønnøysund
I det vi våkner til frokost har vi allerede lagt til kai i Trondheim. Her ligger vi til kl.12.00, så visst det er noen som har 
lyst på en liten tur på egen hånd til sentrum så blir det tid til det etter frokosten. Det blir også mulighet for å melde 
seg på en by-sightseeing med buss og guide til reiselederen om bord. Etter vårt besøk i trønder-hovedstaden begir vi 
oss ut Trondheims� orden forbi Rissa og Ørlandet, og etter hvert utpå ettermiddagen krysser vi havstykket Folla. Før 
vi anløper Rørvik spiser vi middag om bord. Her i Rørvik møtes alltid nordgående og sørgående hurtigrute. 

Onsdag 27. mai: Brønnøysund – Bodø – Lofoten
I løpet av natten passerer vi Helgelandskysten med kjente byer og steder som Brønnøysund, Sandnessjøen og 
Nesna. Senere mens vi spiser frokost legger vi til kai i Ørnes. Herfra kan vi bland annet «skue de syv søstre». Midt 
på dagen ankommer vi Bodø, og her blir det rikelig tid til å se seg rundt i nordlandshovedstaden på egen hånd. 
Utpå ettermiddagen legger vi kursen ut mot Vest� orden til Stamsund og deretter Svolvær. Vi spiser middag i det 
vi ligger til kai i Stamsund. Herfra til Svolvær er det ca. 1 ½ times kjøring. Kanskje rekker vi og en liten tur på 
land her også før vi fortsetter nordover via Raftsundet og Troll� orden. For de mest utholdende gjester, så er det å 
anbefale å holde seg våken før båten har passert Stokmarknes like over midnatt. 

Torsdag 28. mai: Harstad – Tromsø 
I løpet av natten har vi vært innom steder som Sortland og Risøyhamn, og tidlig på morgenen før vi spiser frokost 
anløper vi Harstad. Senere utpå formiddagen anløper vi Finnsnes før vi ankommer vårt nordligste turmål Tromsø 
kl.14.30. Vel på land og om bord i vår buss som etterhvert skal bringe oss sørover gjør vi oss bedre kjent i Ishavsby-
en. Deretter sjekker vi inn på populære Scandic Ishavshotell for middag og overnatting. Se www.scandichotels.com

Fredag 29. mai: Tromsø – Vesterålen & Lofoten 
Før vi forlater Tromsø og vårt hotell spiser vi frokost. I dag skal vi kjøre gjennom et interessant og spennende 
område, nemlig gjennom det meste av naturskjønne Vesterålen. Turen går via Nordkjosbotn, Målselv, Bardufoss, 
Bjerkvik, Sortland og Stokmarknes. Ankomst Svolvær utpå kvelden for middag og overnatting.

Lørdag 30. mai: Lofoten med Svolvær og Kabelvåg/Henningsvær
Vi spiser frokost på hotellet før vi gjør oss litt bedre kjent i Svolvær på egen hånd. Her anbefaler vi en av de mange 
trivelige restaurantene som ligger langs med kaien ikke langt fra vårt hotell. Tidlig på ettermiddagen en gang møtes 
vi igjen i bussen for å besøke kjente � skevær som Kabelvåg og Henningsvær. Under ut� ukten stikker vi innom 
Vågan Kirke «Lofotkatedralen» i Kabelvåg, et imponerende byggverk med 1200 sitteplasser, og er den største 
kirken og trebygning i Nord-Norge. Senere returnerer vi til Svolvær og vårt hotell igjen for middag og overnatting.

Søndag 31. mai: Svolvær – Leknes – Moskenes – Fauske
Like etter frokost tar vi farvel med Svolvær og begir oss mot Moskenes for å ta ferge over Vest� orden til Bodø. 
Dagen i dag byr også på en spennende tur via Vestvågøya med Leknes, Ramberg, Nus� ord og Reine. Turen over 
Vest� orden tar rundt 3 timer. Om bord er det kafeteria for de som måtte bli ka� etørst. Vel framme i Bodø entrer 
vi bussen igjen for dagens siste etappe til Fauske for middag og overnatting. 

Mandag 1. juni: Fauske – Mo i Rana – Mosjøen
Før vi møtes i bussen igjen og tar fatt på neste etappen langs E6 sørover, spiser vi frokost på vårt hotell. Utover 
dagen passerer vi kjente navn som Rognan, Salt� ellet med Polarsirkelsenteret samt Mo i Rana. Vi unner oss også i 
dag � ere stopp før vi utpå dagen ankommer Mosjøen for middag og overnatting. Siste kvelden samles vi til en liten 
mimrestund etter en lang og innholdsrik tur. 

Tirsdag 2. juni: Mosjøen – hjem
Vi spiser frokost før vi igjen møtes i bussen for å ta fatt på siste etappen hjem, og vi fortsetter langs E6 via Maja-
vatn, Grong, Namsskogan, Steinkjer og Trondheim. Turen avsluttes der den startet i Molde, men før det har vi 
avstigning ved de respektive påstigningssteder. Middag spiser vi underveis etter at vi har kommet inn i Trøndelag.

VI TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE SMÅ PROGRAMENDRINGER!


