ØST-FINNMARK
2. – 6. juli 2021

PRIS PER PERSON

NOK 12 985
i delt dobbeltrom ved 12
påmeldte deltagere

Enkeltromstillegg: 1 370
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen fra Oslo til
Kirkenes tur retur
* Hurtigruten Kirkenes-Vardø
* Transport med komfortabel
turbuss under hele turen
* 4 overnattinger på gode
hotel i Vadsø og Kirkenes
med frokost
* 5 middager og 3 lunsjer
med drikke og kaffe/te
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Lokale guider og
* Reiseleder fra Travel and
Learn
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet

Opplev eksotiske og vakre Øst-Finnmark ved grensen
til Russland og Finland. Hamningberg er et nedlagt
fiskevær og et av de få stedene som ikke ble brent da
tyskerne forlot Finnmark i slutten av annen verdenskrig.
Kirkenes derimot ble bombet mer enn 300 ganger under
krigen. På 1600-tallet trodde man veien til helvete gikk
fra Vardø og at det derfor var en overflod av hekser der.
91 personer, de fleste kvinner, ble brent på bålet under
heksejakten. Til minne om ofrene finnes det et
monument på Steilneset i Vardø.
Dag 1: FREDAG 2. JULI

M

08.55 Vi flyr SAS fra Oslo. Ankomst Kirkenes kl 11.00
(Fra Trondheim/Bergen/Stavanger overnatting i Oslo eller avreise dagen før og
overnatting i Kirkenes, ta kontakt)
11.30 Flybuss fra flyplassen til Hurtigruten Kai 12.20 Kirkenes
12.30 Hurtigruten MS Polarlys fra Kirkenes til Vardø, 3 t 15 min, 15.45 - Lunsj ikke inkl.
16.00 Busstur - vi ser veggtegningene og besøker heksemonumentet Steilneset
17.30 Vi kjører til monumentet Drakkar og så til Vardø og sjekker inn på Scandic Hotell
20.00 Velkomstmiddag på hotellet.

Dag 2: LØRDAG 3. JULI
kgs 15.12.20

Oslo – Kirkenes

Vardø, Hornøya

F, M

09.00 Avreise med buss til Vardøhus festning
10.15 Vardøhus festning
11.45 Frivillig ekstra utflukt: Hornøya fuglereservat fra Vardø havn (450 m å gå) –
Værforbehold! Retur med båt kl 13.00 – lunsj på eget initiativ
15.00 Vi anbefaler besøk på egen hånd på Pomormuseet (450 m å gå fra havna).
16.00 Buss retur mot Vadsø Hotell Scandic
16.45 Ekkerøy – Museumskafe - Retur kl 17.45 til Vadsø ank kl 18.15
19.30 Middag på hotellet i Vadsø

Dag 3: SØNDAG 4. JULI

Hamningberg og Kiberg

F, L, M

10.00 Busstur til Hamningberg. 109 km – 2,5 t. De som vil kan gå tur på fjellet og se på
rester etter krigen, Hamningberg batteri. Kapellet og Russerbodene
13.00 Lunsj på Riisebruket Kafe og overnattingssted.

14.45 Retur fra Hamningberg – til Kiberg og Kibergneset – 49 km – 1,5 t
16.15 Kibergneset. 17.00 Retur til Vadsø ank 17.45
19.30 Middag på hotellet

Dag 4: MANDAG 5. JULI

IKKE INKLUDERT:
* flyskatt f.t kr 632
* tilslutning fra Trondheim og
Bergen kr 785
* Viner og drinker utenom
det som er inkludert ved
måltider.
* Tips til bussjåfører og lokale
guider

Påmelding senest
01.03.2021
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper betaling
av hele reisen da det er så pass
kort tid til avreise.
Avbestilles turen fra 150 - 121
dager før avreisedato, kreves et
gebyr på kr 2 500,-. Avbestilles
turen fra 120 - 91 d før
avreisedato, kreves et gebyr
tilsvarende innbetalt depositum.
Avbestilles turen fra 90 - 61
dager før avreisedato, vil det
kreves 50 % av turprisen.
Avbestilles turen 60 dager eller
mindre før avreisedato, eller ved
manglende fremmøte på
avreisedagen, vil 100 % av
turprisen kreves inn. Det samme
gjelder dersom man mangler
nødvendige papirer for å delta på
hele reisen. Be eventuelt om å få
tilsendt våre ”standard reisevilkår
og avbestillings regler i sin helhet”

Mortensnes, Varanger, Neiden F, L, M

10.00 Bussavgang til Mortensnes med utgravinger, labyrint og tranestein. (10.45-11.30)
12.30 Lunsj på i Varangerkroa – 2 minutter fra museet.
14.00 Vi kjører videre til Neiden – 80 km – 1 t 15 min
15.25 Vi besøker Skoltesamisk museum og St Georgs russisk-ortodokse kapell
16.30 Kjører vi videre til Kirkenes - 43 km – 45 min
17.15 Ankomst Kirkenes – innsjekking på Kirkenes Thon hotell
19.30 Middag på Thon hotell Kirkenes

Dag 5: TIRSDAG 6. JULI

Pasvikdalen, Grense Jakobselv,
Kong Oscar 2. kapell

F, L

09.30 Omvisning i Kirkenes på Grenselandmuseet.
10.45 Buss til Svanvik – 40 km – 1 t - Besøk på NIBIO Svanhovd i Pasvikdalen.
11.45 Orientering på stedet; Stasjonen driver et moderne DNA-laboratorium, nasjonal
parksenter, botanisk hage og konferansesenter. Svanhovd har omfattende
samarbeid med landene i Barentsregionen
13.00 Lunsj på Svanhovd konferansesenter.
14.15 Vi kjører til Kong Oscar 2. Kapell langs Grense Jakobselv. (16.15 - 17.00)
18.30 Ankomst Kirkenes flyplass Høybuktmoen
Vi anbefaler dere om å kjøpe noe å spise på flyplassen eller ta med på flyreisen
20.30 Avgang SAS til Oslo
For tilslutning til andre byer i Norge anbefales en overnatting i Kirkenes eller
Oslo – ta kontakt.
22.35 Landing på Gardermoen Oslo
Vardø er Norges eneste by i arktisk klimasone. Vardøhus festning ble bygd 1734-38 av 40 soldater fra
Bergen. Vardø er også det sted i Norge hvor flest hekser ble dømt og brent på bål. Et monument er reist på
det stedet hvor hekseofringene skjedde, Steilneset på Vardøya. Hornøya er Norges østligste punkt, og
befinner seg på samme lengdegrad som Sankt Petersburg, Istanbul og Alexandria. 100 000 sjøfugl,
deriblant den høyarktiske polarlomvien, bebor Norges østligste punkt Hornøya. Bli med på turen ut for å
komme nærmere fuglene enn på noe annet fuglefjell i nord.
I et land hvor krigsødeleggelsene var nærmest totale finnes det et sted som overlevde. Hamningberg er et
glimt tilbake til det gamle Finnmark, det som ikke finnes lenger.
Kiberg-batteriene var det største kystbatteriet i Finnmark og hadde som oppgave å sikre sjøveien mot
Petsamo og hindre fiendtlige sjøkrigskrefter å trenge inn i Varangerfjorden.
De arkeologiske undersøkelsene i Mortensnes, innerst i Varangerfjorden, har kastet lys over store deler av
historien i Finnmark. Det ualminnelig rike funnmaterialet fører oss fra de første bosettingene for 10 000 år
via gravplasser og offersteder fra før Kristi fødsel til gammetufter fra slutten av 1800-tallet.
Kven er det tradisjonelle navnet på folk av finsk avstamning i Nord-Norge. I Vadsø og Varanger er det
bevart en del gammel bebyggelse som forteller om områdets fleretniske opphav.
Den ortodokse kirke i Norge har en filial ved St. Georgs-kapellet i Neiden, hvor medlemmene fortrinnsvis
er av skoltesamisk herkomst.
For 70 år siden befant Kirkenes seg ved frontlinja i en av 2. verdenskrigs kaldeste, hardeste og seigeste
krigsskueplasser; Murmansk-fronten. Kirkenes ble den mest bombede byen på Europas fastland.
Pasvikdalen har en unik natur, dyreliv, kultur og historie. Det er et møtested for den østlige sibirske
taigaen og den vestlige boreale skogen. Lengst mot nordøst, der den norsk-russiske grensa møter Ishavet,
markerer et lite steinkapell med 70 sitteplassen at her begynner Norge. For å markere grensen bekostet
Stortinget byggingen av Kong Oscar IIs kapell ved Grense Jakobselv.

PÅMELDING på mail til: post@travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding senest 1. mars 2021

