FINLAND OG MURMANSK
Med Karasjok og Alta 7. – 11. juli 2021
KAN KOMBINERES MED Øst-Finnmarks turen 2.-6. juli – kr 1 000 i fratrekk i pris

PRIS PER PERSON

NOK 11 820
i delt dobbeltrom ved 12
påmeldte deltagere

Enkeltromstillegg: 1 490
TUREN INKLUDERER:
* Flyturen fra Oslo til
Kirkenes retur fra Alta
* Transport med komfortabel
Norsk turbuss på hele turen
* 4 overnattinger på gode
hotell i Murmansk, Inari og
Karasjok.
* 4 middager og 4 lunsjer
med drikke og kaffe/te
* Inngang på museer og til
severdigheter
* Lokale norsktalende guide og
* Reiseleder fra Travel and
Learn
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
kgs 08.02.21

Opplev eksotiske og vakre Øst-Finnmark med tur inn i
Russland og Finland. Norge er det ikke så mange som
kjenner til munken Trifon, selv om han har gitt navn til
flere steder i Varanger, også en flott tunnel. Ønsket om
å utvikle handel, kultur og mellomfolkelig samarbeid er
like levende i dag som for 500 år siden.
Dag 1: ONSDAG 7. JULI

Oslo – Kirkenes - Murmansk

L, M

08.55 Vi flyr SAS fra Oslo. Ankomst Kirkenes kl 11.00. Alternativt å ligge over en natt
Ekstra i Kirkenes for de som deltar i Øst-Finnmarks turen 2.-6. juli
(Fra Trondheim/Bergen/Stavanger overnatting i Oslo eller avreise dagen før og
overnatting i Kirkenes, ta kontakt)
11.45 Buss fra flyplassen til Storskog grense for innreise i Russland. Vi fortsetter turen
videre til byen Zapoljarnyj der vi spiser lunsj. Etter lunsj skal vi ha et besøk i Trifons
kloster som ble grunnlagt i 1533 av en munk som misjonerte blant skoltesamene.
Vi kjører videre gjennom Litsadalen som var det nordligste frontavsnittet der kampene
sto i 1941 mellom Sovjetstyrkene og tyskerne. Vi er på vei til Murmansk som med sine
300.000 innbyggere er den største byen nord for polarsirkelen, og vel verdt et besøk.
Innsjekking på et av byens beste hotell og derpå følgende velkomstmiddag.

Dag 2: TORSDAG 8. JULI

Murmansk

F, L, M

Vi tar turen ut av sentrum, til Alyosha, minnesmerket for russiske soldater som beskyttet
Arktis under 2. verdenskrig. En imponerende utsikt over Kolabukten og Barentsfjellene.
Vi besøker alle tre bydeler med hoved monumenter som hovedsakelig er militære etter
som byen ble grunnlagt først i 1916. Deretter vil du kjøre gjennom hovedgaten i byen,
besøke ortodokse kirker og Frelseren på vannet kirken som anses å være bygges til
minne om de som døde på ubåten "Kursk", selv om denne kirken ble bygget før tragedien.
Prospekt Lenina, byens hovedgate strekker seg fra Pyat Uglov til Murmansk Mall, med
over 100 butikker. Uansett hva du finner, er det rubler å spare. På kulturhuset er det ofte
visesang eller konserter. Et hyggelig og flott alternativ også på kveldstid.

IKKE INKLUDERT:
* flyskatt f.t kr 632
* tilslutning fra andre byer.
* Viner og drinker utenom det
som er inkludert ved måltider
* Tips til bussjåfører og guide

Påmelding senest
01.04.2021
Betalings og avbestillingsbetingelser:
Ved påmelding påløper betaling
av hele reisen da det er så pass
kort tid til avreise.

Dag 3: FREDAG 9. JULI

Murmansk – Enare, Finland

F, L, M

10.00 Busstur til den russiske grense Jooseppi før vi ankommer finske Sameland på vei
til Enare. Sametinget i Finland har sete i Inari og har ansvar for samenes kulturelle
selvstyre, språk og kultur, skole og læremidler, samt utnyttelse av landområder. Her
ligger også det samiske museet Siida. Vi gjør en kort stopp i Ivalo på vår vei.
Lunsj underveis på den russiske siden. Middag på hotellet i Inari

Dag 4: LØRDAG 10. JULI

Enare – Karigasniemi – Karasjok F, L, M

10.00 Besøk i sametinget før avreise mot Karigasniemi. Vi krysser grensen tilbake til
Norge på vår vei til dagens endestasjon, Hotel Scandic i Karasjok.
Etter innsjekking skal vi besøke Samemuseet og ha vår avskjeds middag i den store
sami lavvon ved siden av hotellet.

Dag 5: SØNDAG 11. JULI

Karasjok – Alta – hjemreise

F

10.00 Tar vi fatt på besøk i det norske sametings huset før vi setter kursen mot Alta og
vår hjemreise til Oslo med tilslutninger til Trondheim og Bergen.

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”

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

Påmelding senest 1. april 2021

