
 

      
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 båttur 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 fortsätter 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 – TILL LOFOTEN 
Efter frukost lämnar vi 
Björkliden för färd mot Riks-
gränsen vidare in i Norge. På vår  
väg passerar vi Bjerkvik och 
 
 
 
 

Bogen och vid Tjeldsundsbron 
äter vi gemensam lunch innan vi 
åker över bron till Norges största 
ö, Hinnøya. Färden går genom 
fantastiskt landskap där stora 
fjällpartier, breda dalar och 
bergstoppar på över 1 000 m 
förgyller vår väg som slingrar sig 
fram runt fjordar, över broar och 
genom tunnlar innan vi framåt 
eftermiddagen kommer fram till 
dagens mål Svolvaer – Lofotens 
”huvudstad”. I hamnen ligger 
Thon Hotel Lofoten, där vi skall 
bo i två nätter. Efter incheckning 
väntar middag och varför inte 
avsluta dagen med en promenad i 
midnattsolens sken  Ca 280 km 
 
DAG 4 – LOFOTENS ÖAR OCH 
BÅTTUR PÅ TROLLFJORDEN 
Efter frukost väntar en heldag 
fylld med upplevelser! Vi startar 
dagen kl 09.00 då vår 
lokalguide tar oss med på en 
fantastisk utflykt 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. Omkring kl 
17.00 är vi åter i Svolvaer och får 
en liten stund på egen hand innan 
det vid kl 18.15 är dags för en  
 
 

 
 
 

Avresa 2020:  
 
26/6  
Pris: 11 795:-  
Pris för LT prenumeranter:  11 295:- 
 
17/7 och 16/8 
Pris: 11 995:- 
Pris för LT prenumeranter:  11 495:- 
 
I priset ingår:  
Bussresa, del i tvåbäddsrum, 
sex frukost, sex middag, en 
lunch. Båttur till 
Trollfjorden, guidad 
heldagstur på Lofoten, 
samtliga färjeavgifter och 
utflykter enligt program. 
Reseledare.  
 
Tillägg/person: 
Enkelrum 2 300:-  
 
 
Valuta: Norska kronor och 
svenska kronor  
 
Anslutningar:  
Västerås, Nykvarn, 
Södertälje, Stockholm, 
Gävle, Sundsvall  
 
 
 
Valutadag 2019-11-18 

 

 
08-550 192 15 
www.bjorcks.se 

 
 



 

 
 kort promenad ner till kajen där 

båt väntar för att ta oss med på 
en fantastisk tur. Vi färdas 
genom det trånga Raftsundet 
innan vi kommer till den berömda 
Trollfjorden, med sin dramatiska 
natur med höga spetsiga fjäll som 
stupar rakt ner i den gröna 
fjorden!  Vi äter enklare middag 
ombord i form av fisksoppa med 
flatbröd och någon kanske får 
prova på fiskelyckan. Har vi 
ögonen med oss kanske vi också 
har tur att se havsörn innan vi 
åter lägger till vid kaj omkring kl 
21.30. Efter en lång dag väntar 
sköna sängar. Ca 250 km 
 
 

DAG 5 – POLCIRKELN  
Efter frukost beger vi oss från 
Lofoten med färjan som tar oss 
från Svolvaer – Skutvik, förutom 
på avresan den 17/7 då vi i stället 
åker med färjan ifrån Lødingen-
Bognes.  Vi fortsätter söderut 
förbi Fauske till Saltfjället. Vi 
passerar åter Polcirkeln och den 
som vill kan köpa ett polcirkel- 
certifikat! 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. På avresorna den 
17/7 och 16/8 bor vi i Östersund 
och den 26/6 i Kramfors.  
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 
 
 

 
Hotell på resan: 

 
Skellefteå -  26/6  Scandic Skellefteå  - www.scandichotels.se  

17/7 och 16/8 Quality Hotel Skellefteå Stadshotell - www.nordicchoicehotels.se  
Björkliden-  Björkliden Fjällby  - www.bjorkliden.com  
Svolvaer -  Thon Hotel Lofoten - www.thonhotels.no  
Mo I Rana -  Scandic Meyergården - www.scandichotels.se 
Kramfors - 26/6 First Hotel Kramm – www.firsthotels.se 
Östersund - 17/7 och 16/8 Clarion Hotel Grand – www.nordicchoicehotels.se 
 
Foto  Bild 1 och 3 Michael Samuelsson, Björcks Resor 
 Bild 2  Fritiof Fure/www.visitnorway.com 
  

OBS! Medtag giltigt pass, körkort eller id-kort OBS! 
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