SYDGÅENDE
SNÖSKOTERTUR I POLARNATTEN
(Mehamn-Kjøllefjord)

Kör snöskoter genom det vackra
arktiska landskapet på natten.
Kanske får du se det magiska norrskenet på en stjärnklar himmel.
Välkommen till polarnatten och
vildmarken!
Kod: H-MEH8F
Period: 08.12-17.05
Nivå: 3
Pris från: 3 407:-

FRUKOST PÅ NORDKAP
(Honningsvåg-Hammerfest)

Upplev den vackra naturen
på Nordkap och njut av en
välsmakande frukost. Inled dagen
på bästa möjliga sätt innan vi tar
en tur ut i det dramatiska arktiska
landskapet i Finnmark.
Kod: H-HVG8A
Period: 08.05-07.10
Nivå: 1
Pris från: 1 813:-
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FJÄLLVANDRING I HAMMERFEST

Följ med på fjällvandring i världens
nordligaste stad. Vi vandrar längs
Gammelveien i Hammerfest, som
stod färdig 1898. På en dag med
klar sikt kan du se ut över Barents
hav och den vackra nationalparken
Seiland.

EN SMAK AV VESTERÅLEN
(Harstad - Sortland)

Upplev vacker natur och flera
fantastiska sevärdheter på denna
tur från Harstad till Sortland. En
av höjdpunkterna är ett besök till
Trondenes kyrka – världens
nordligaste medeltidskyrka.

Kod: H-HFT8G
Period: 08.06-07.11
Nivå: 4
Pris från: 538:-

Kod: H-HRD9A
Period: 01.01-31.12
Nivå: 1
Pris från: 901:-

ETT LIV I ISEN – HISTORIER OM
POLARHJÄLTAR (Hammerfest)

HAVSÖRNSSAFARI (Trollfjord-Svolvær)

Känn dig som en äkta polarhjälte
på denna miniexpedition upp
på fjället Salen i Hammerfest –
världens nordligaste stad. Vi sätter
flaggan på toppen och känner oss
som äkta upptäcktsresande och
vandrar sedan ned för att njuta av
arktiska delikatesser.
Kod: H-HFT8H
Period: 08.11-15.03
Nivå: 4
Pris från: 802:-

Följ med på havsörnssafari strax
norr om Trollfjorden, där havsörnen
har sitt rike. Vi seglar in i den trånga
fjorden som omges av branta fjäll.
Vanligtvis cirkulerar havsörnen
ovanför båten, vilket gör att du får
chans att studera dessa vackra
fåglar på nära håll.
Kod: H-SKN9C
Period: 24.03-15.10
Nivå: 2
Pris från: 1 198:-

LOFOTEN
(Svolvær-Stamsund)

Lofoten väntar på dig! Upplev den
otroliga naturen och titta in på ett
galleri i Henningsvær. Vi kommer
också att besöka en gammal
kaviarfabrik som idag är en
spännande internationell arena
för samtidskonst.
Kod: H-SVJ9B
Period: 09.04-31.08
Nivå: 1
Pris från: 901:-

LOFOTEN TILL HÄST
(Svolvær-Stamsund)

Följ med på en ridtur genom den
storslagna naturen i Lofoten.
Islandshästar tar dig till kritvita
sandstränder och monument från
vikingatiden.
Kod: H-SVJ9D
Period: 01.01-31.12
Nivå: 3
Pris från: 1 154:-

RIB-SAFARI I LOFOTEN (Svolvær)
HAMMERFEST – VÄRLDENS
NORDLIGASTE STAD

Vi utforskar Hammerfest – den
nordligaste staden i världen. Följ
med till Meridianpelaren och till
fjället Salen där du kan njuta av
utsikten. Under turen berättar
guiden om jakt, fiske och den
samiska kulturen.
Kod: H-HFT8B
Period: 01.11-15.03, 01.05-15.09
Nivå: 1
Pris från: 429:-
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MIDNATTSKONSERT I ISHAVSKATEDRALEN (Tromsø)

Luta dig tillbaka och njut av en
stämningsfull midnattskonsert
med otrolig akustik i Ishavskatedralen. Omgivna av stearinljus får
vi höra kyrkan fyllas av de vackra
tonerna från folkmusik, klassisk
musik, psalmer och visor.
Kod: H-TOS8C
Period: 01.01-31.12
Nivå: 1
Pris från: 604:-

RIB-TUR I VESTERÅLEN OCH LOFOTEN
(Stokmarknes-Svolvær)

Följ med på RIB-tur genom vackra
Vesterålen och Lofoten. Vi kör
genom den trånga Trollfjorden
och besöker det charmiga fiskeläget Skrova. Glöm inte att titta
upp – kanske flyger en havsörn
ovanför ditt huvud.
Kod: V-SKN9I
Period: 15.05-31.08
Nivå: 3
Pris från: 3 516:-

Låt adrenalinet flöda på denna
RIB-båttur ut i Lofotens fantastiska
övärld. Här är sannolikheten hög
att du får se havsörn. Vi besöker
också fiskeläget Skrova.
Kod: H-SVJ9E
Period: 09.06-08.09
Nivå: 3
Pris från: 1 154:-
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FISKEBYVANDRING (Svolvær)

Följ med på guidad vandring till
det pittoreska fiskeläget på Svinøya
i Svolvær, omgivet av Lofotens
mäktiga fjäll och hav. Hör berättelser, känn dofter, smaka lutfisk,
besök ett galleri och njut av den
unika atmosfären.
Kod: H-SVJ9F
Period: 01.09-08.04
Nivå: 2
Pris från: 544:-

VEGAÖARNA
(Sandnessjøen-Brønnøysund)

Se de Unesco-listade Vegaöarna
på denna spännande resa längs
Helgelandskusten. Få en inblick
i det lokala ösamhället och lär
dig mer om ejdern.
Kod: H-SSJ10B
Period: 10.06-09.09
Nivå: 1
Pris från: 1 813:-

STADSVANDRING I BRØNNØYSUND
FISKETUR I LOFOTEN (Svolvær)

På Lofoten har fisket existerat i
flera tusen år – nu är det din tur
att få uppleva det! Följ med en
lokal fiskebåt ut i vackra Lofoten.
Förhoppningsvis får du napp!

Vi tar dig med på en guidad tur
genom Brønnøysund. Du får se
Brønnøy kyrka och smaka på
lokala delikatesser. Turen fortsätter
till fiskehamnen, och om vi har tur
får vi smaka färska räkor.

Kod: H-SVJ9G
Period: 09.04-08.06
Nivå: 2
Pris från: 868:-

Kod: H-BNN10A
Period: 01.01-31.12
Nivå: 2
Pris från: 495:-

FJÄLLTUR I LOFOTEN
(Svolvær-Stamsund)

DET NORSKA LAXÄVENTYRET
(Brønnnøysund)

Följ med oss över Rørvikskaret och
se Lofoten från ovan. Vi vandrar
genom ett vackert landskap och
när vi når toppen kan du njuta av
den mest imponerande utsikten
över Lofoten.
Kod: H-SVJ9H
Period: 09.06-08.11
Nivå: 4
Pris från: 758:-

På Norsk Havbrukssenter får
du lära dig mer om modern
fiskuppfödning – från rom till
färdig matvara av hög kvalitet.
Passa på att smaka på färsk lax
innan färden går vidare!
Kod: H-BNN10C
Period: 10.06-09.09
Nivå: 2
Pris från: 703:-

TRONDHEIM MED NIDAROSDOMEN

Se den berömda Nidarosdomen –
Norges största medeltidskyrka som
har varit en nationell helgedom
sedan 1000-talet. Du får också
veta mer om Trondheims historia,
staden som en gång var huvudstad
i Norge.
Kod: H-TRD11A
Period: 01.01-31.12
Nivå: 1
Pris från: 527:-
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4.

1. Fisketur i Lofoten
2. RIB-safari i Lofoten
3. Snöskotertur i polarnatten
4. Bergtatt – en magnifik marmorgruva

ATLANTERHAVSVÄGEN
(Kristiansund-Molde)

Följ med en av de mest häpnadsväckande bilresor i världen!
Atlanterhavsveien är ett av Norges
mest besökta turistmål och fick
priset ”Århundradets Byggverk”
2005. Vi besöker också Kvernes
stavkyrka från 1300-talet och äter
middag på Bjartmars Favorittkro.
Kod: H-KSU11C
Period: 11.04-10.09
Nivå: 1
Pris från: 1 264:-

NIDAROSDOMENS DOLDA RUM
(Trondheim)

Följ med ned i de dolda rummen
i Nidarosdomen – en spännande
resa i tid och rum. Denna
nationalskatt har en fantastisk
arkitektur som garanterat kommer
att göra intryck på dig!
Kod: V-TRD11B
Period: 01.01-31.12
Nivå: 2
Pris från: 1 648:-

BERGTATT – EN MAGNIFIK MARMORGRUVA (Kristiansund-Molde)

Vi tar med dig på en oförglömlig
båttur på en upplyst och kristallklar
sjö. Därefter besöker vi gruvområdet Bergtatt och njuter av lunch
i en fantastisk miljö. I turen ingår
även en kort sightseeing i Molde.
Kod: H-KSU11E
Period: 15.09-30.04
Nivå: 2
Pris från: 1 626:-

STADSVANDRING I TRONDHEIM

En vandring genom Trondheim är
en resa genom stadens tusenåriga
historia. Vi visar dig de berömda
landmärkena och bjuder på en
guidad tur genom denna
charmiga stad.
Kod: H-TRD11D
Period: 01.01-31.12
Nivå: 2
Pris från: 429:-

BERGEN STADSSIGHTSEEING

Bergen är en internationell stad
med småstadscharm, som omges
av sju vackra fjäll. Följ med på en
guidad tur genom de pittoreska
gränderna och se kända platser
som Bryggen och det berömda
Fisketorget.
Kod: H-BGO12A
Period: 01.01-31.12
Nivå: 1
Pris från: 429:-

Redaktionen avslutade: April 2016. Vi reserverar oss för att utflyktsprogrammets innehåll och priser kan ändras under säsongen.
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