LOFOTEN
Rorbuer med midnattssol og Hurtigruten
22. – 25. juni 2019

PRIS PER PERSON

NOK 13 985
i delt rorbu med 2 soverom
med delt bad og stue/minikj.
ELLER hotellrom i hovedhuset
Med 10 delt. arrangeres turen

Enkeltromstillegg: 2 225 *
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen fra Oslo/Trondheim
til Bodø retur fra Tromsø
* Hurtigruten dagstur BodøSvolvær
* Hurtigruten over natt fra *
Svolvær til Tromsø i innvend.
dobbeltlugar m frokost
* Transport med komfortabel
Turbuss under hele turen
* 3 overnattinger i rorbu i
dobbeltrom m frokost
* 3 middager og 3 lunsjer
med kaffe/te
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Lokale guider og Reiseleder
fra Travel and Learn
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
kgs 22.05.18

Opplev eksotiske og vakre Lofoten med uforglemmelige
naturopplevelser! Lofoten er i gang med arbeidet for å
oppnå et kvalitetsmerke for å redusere reiselivets
negative påvirkning på omgivelsene. I tillegg til at
dette gir gjestene gode opplevelser, ønsker
destinasjonen samtidig å ta vare på stedets natur,
kultur og miljø, styrke sosiale verdier og være
økonomisk levedyktige.
Dag 1: LØRDAG 22. JUNI

Bodø - Lofoten

M

Vi flyr SAS fra Oslo 10.45 til Bodø med ankomst 12.10. Fra Bergen kl 08.20 via Oslo
09.10. Fra Trondheim kl 09.10 via Oslo ankomst kl 10.05 Oslo.
12.50 Flybuss fra flyplassen til Hurtigruten Kai
15.00 Hurtigruten fra Bodø til Svolvær, 6 t
21.00 Ankomst Svolvær – Busstransfer til Ørsvågvær Rorbuer
21.45 Nattmat på rorbuhotellet.

Dag 2: SØNDAG 23. JUNI

Henningsvær og Gimsøya F, L, M

Henningsvær, stedet Vår Herre lot bygge uten hjelp av nivelleringsingeniører og
arkitekter. Velkommen til Norges mest berømte og særpregede fiskevær av mange kalt
Nordens Venezia. Besøk på Galleri Lofotens Hus, Henningsvær. Lunsj.
Vi besøker Gimsøya og spiser middag på loven på Hov Gård.

På kvelden er det Midtsommerfest på Gimsøya med bål og utsikt mot storhavet.

Dag 3: MANDAG 24. JUNI

Kabelvåg og Svolvær

F, L, M

10.00 Vi forlater Ørsvågvær og besøker museet i Kabelvåg. Lunsj i Kabelvåg
Fritid i Svolvær hvor vi anbefaler besøk på Lofoten Krigsminnemuseum
19.45 Middag på hotellet i Ørsvågvær

Dag 4: TIRSDAG 25. JUNI

IKKE INKLUDERT:
* Utvendig lugar på Hurtigruten
* Viner og drinker utenom det
som er inkludert ved måltider.
* Tips til hotellpersonalet og
sjåfører og lokale guider
* Flyskatt kr 844 fra Oslo/Tr.h
* kr 750 tillegg fra Bergen

Påmelding senest
1. Mars 2019
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper et depositum
på kr 3000 per person. ca 2 mnd før
avreise forfaller resterende beløp.
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”

Hele veien til Å

F, L

09.00 Busstur til Å med stopp på Flakstad, Nusfjord (lunsj), Fritid i Å for kanskje å
besøke Tørrfiskmuseet. På returen besøker vi glasshytta i Vikten. (Vi kan kanskje
også rekke en tur ut til Unstad på veien mot Borg).
17.30 På Borg i Lofoten kan du oppleve vikingtiden i et levende miljø. Kjenn lukten av
tjære og bål og hør historien.
19.30 Middag i Svolvær på egen hånd
22.00 Avreise med Hurtigruten til Tromsø – overnatting om bord. Vi er innom
Trollfjorden i midnattssol på seilingen mot Risøyrenna og Tromsø.

Dag 5: ONSDAG 26. JUNI

Retur hjemover

Vi nyter seilingen og legger til havn i Harstad (07.45) og i Finnsnes (11.30) der det også
er mulighet for å ta en kort spasertur på land.
14.15 Ankomst Tromsø (lunsj på egen hånd om bord før ankomst)
15.00 Bussavgang til flyplassen
17.05 Fly til Oslo – ankomst Gardermoen kl 20.35
videre til Bergen kl 21.50 med ank Flesland 22.40
videre til Trondheim kl 21.45 med ank Værnes kl 22.40
Merk at denne reisen er basert på rimeligst mulig overnatting i koselig beliggende
rorbuer rett I vannkanten. Rorbuene har 2 dobbelte soverom som deler et dusjbad med
toalett og vask. Det er oppholdsrom med minikjøkken og veranda. 2 personer kan dele
en rorbu til samme pris – ikke noe enkeltromstillegg når 2 personer deler en rorbu.

Det er også mulig å reservere noen rom i hovedbygget (hotellromstandard med bad).
Dette vil fordeles de som først kommer med bestilling til samme pris.
* Merk at hurtigruten kun bekrefter bestillinger per person og ikke for hel gruppe. Vi må
forbeholde oss mulighet for annen reiseform, fly eller hurtigbåt – til pris per bestillingsdato.

Enkle rorbuer m 2 sover 1 bad

Pene hotellrom dbl og enkel

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

Påmelding senest 1. Mars 2019

