
 

      
 
 
 
 

   

 
 
Åk med oss till Lofoten och se Norges mest fascinerande landskap med en sagolikt spännande natur! 
Höga spetsiga fjäll som sträcker sig ut mot havet, fjordar mellan de mest fantastiska bergsklippor, 
ljusa stränder och gröna marker varvat med små genuina fiskebyar där torkställningarna med fisk 
står på rad i ljuset av midnattssolen. Som om inte detta vore nog för att fylla minnesbanken passar 
vi också på att ta en tur med Hurtigruten genom den smala Trollfjorden – ännu ett minne för livet! 

 
DAG 1 – MOT NORR  

Vi börjar vår resa norrut och under dagen görs 

olika uppehåll, så att de som önskar kan inta 

något ät- och drickbart. Under kvällen kommer 

vi till Skellefteå. Gemensam middag på hotellet. 

Ca 800 km 

 

DAG 2 – MOT BJÖRKLIDEN  

Vi börjar med frukost på hotellet innan vi fort-

sätter vår färd norrut, förbi Luleå och en titt på 

Gammelstaden sedan längs Luleälven som leder 

till Jokkmokk. Färden fortsätter mot de stora 

kraftverken Harsprånget och Porjus till 

Gällivare. Vid Kiruna sker vårt första riktiga 

möte med fjällvärlden och vi kör utmed den 

vackra Nordkalottvägen där mäktiga fjällmassiv 

reser sig utmed Torneträsk. På avstånd ser vi 

Lapportens karaktäristiska profil – en av 

Lapplands mest välkända landskapsbilder. Vi 

passerar Abisko innan vi framåt kvällen kommer 

till Björklidens fjällby, där middag och 

övernattning väntar. Ca 550 km 

 

DAG 3 – HURTIGRUTEN 

Efter frukost lämnar vi Björkliden för färd mot 

Riksgränsen. På vår väg mot Herjangsfjorden 

passerar vi Bjerkvik och Bogen innan vi åker över 

bron till Norges största ö, Hinnøya. Vägen 

slingrar sig fram i det vackra landskapet vidare 

till Sortland. Här väntar ett av Hurtigrutens 

fartyg för att ta oss med på en fantastisk 

femtimmarskryssning. Vi färdas genom det 

trånga Raftsundet och kommer till den berömda 

Trollfjorden, en av Hurtigrutens mest omtalade 

sträckor med höga spetsiga fjäll som stupar 

rakt ner i den gröna fjorden! Vi glider in i 

hamnen i Svolvaer – Lofotens ”huvudstad”.och 

när båten lagt till vid kaj väntar vår buss för att 

ta oss till vårt hotell där vi skall bo i två nätter. 

Efter incheckning väntar gemensam middag på 

hotellet.  Ca 250 km 

 
. 

DAG 4 – LOFOTENS ÖAR  

Frukost. Vår lokalguide tar oss med på en 

fantastisk heldagsutflykt bland Lofotens öar, 

ända ut till Å där vägen slutar. Vi besöker 

Nusfjord med de säregna fiskebodarna, det 

charmiga gamla fiskeläget Sund och Reine, 

utnämnd till Norges vackraste småstad. På 

eftermiddagen är vi åter i Svolvaer. Gemensam 

middag. Ca 250 km 

 

DAG 5 – POLCIRKELN  

Efter frukost beger vi oss från Lofoten  

med färjan som tar oss från Svolvaer –  

Skutvik. Vi fortsätter söderut förbi Fauske till 

Saltfjället. Vi passerar åter Polcirkeln och den 

som vill kan köpa ett polcirkelcertifikat! 

Därefter kommer vi till Mo i Rana för middag 

och övernattning på hotell. Ca 400 km 

 

DAG 6 – FÄRDEN GÅR SÖDERUT  

Efter frukost fortsätter vår färd söderut. En 

dag i bussen väntar oss men givetvis gör vi 

uppehåll för mat och dryck. Vi kör en bit på ”Blå 

vägen” genom den svenska fjällvärlden och 

passerar välkända orter som Hemavan, Tärnaby 

och Storuman. Under kvällen kommer vi till 

dagens mål, Östersund. Gemensam middag efter 

incheckning. Ca 540 km 
 
DAG 7 – MOT HEMORTEN  
Frukost på hotellet innan vi påbörjar vår 
hemfärd. En sista dag tillsammans i bussen 
väntar. Ca 600 km 
 
Bild 1 och 3 
Foto Michael Samuelsson, Björcks Resor 
Bild 2 från Hurtigruten ASA,  
Foto Trym Ivar Bergsmo 
 

 
 
 
 

Avresa: 25/7 och 1/8 2017 
Pris:  10 395:-  
Pris för LT:s prenumeranter: 9995:- 
 
I priset ingår:  
Bussresa, del i tvåbäddsrum, sex 
frukost, sex middag. Båttur med 
Hurtigruten från Sortland till 
Svolvaer.  Guidad heldagstur på 
Lofoten, samtliga färjeavgifter och 
utflykter enligt program.  
Reseledare.  
 
Tillägg/person:  
Enkelrum 2300:-  
Avbeställningsskydd 160:-  
Reseförsäkring  
 
Hotell på resan:  
- Quality Hotel Skellefteå 
Stadshotell, Skellefteå 
www.skellefteastadshotell.se  
- Björkliden Fjällby, Björkliden, 
www.bjorkliden.com  
- Thon Hotel Svolvaer. Svolvaer,  
www.thonhotels.no  
- Scandic Meyergården, Mo i Rana,  
www.meyergarden.no  
- Clarion Hotel Grand, Östersund 
www.clarionostersund.se 
 
Valuta: Norska kronor och svenska 
kronor  
 
Anslutningar:  
Nykvarn, Södertälje, Stockholm, 
Gävle.  

 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 
 


