18 DAGES RUNDREJSE I NORGE

LOFOTEN OG NORDKAP
Denne rundrejse fører dig til den unikke og charmerende øgruppe Lofoten
samt til den barske, men flotte natur ved Europas nordligste punkt Nordkap.

Det kan du glæde dig til
Med sine stejlt stigende bjerge, fuglefjelde og fjerntliggende fiskelandsbyer, er Lofoten uden tvivl en
imponerende rejsedestination. På denne ferie kobles oplevelserne ved Lofoten med et besøg til det
nordliggende Nordkap. Her langt nord for polarcirklen kan du udforske den arktiske natur og nyde endeløse
solskinstimer om sommeren.
Rundrejsen er en kør-selv-ferie, hvilket giver dig friheden til selv at bestemme, hvilke stop du gør undervejs.
Du kan frit besøge attraktioner, vandre en ekstra tur i den storslåede natur eller lade dig opsluge af de
smukke udsigter, du kommer forbi.

Kort

Dagsprogram
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1. dag: Oslo
Efter ankomst til Norge kører du til Oslo centrum. Her kan du slentre på hovedgaden Karl Johan, opleve
Akerhus fæstning og slutte dagen af på Aker Brygge, der har et rigt udendørsliv med restauranter og
cafeer. Overnatning på Scandic Victoria, Oslo el.lign.
2. dag: Oslo-Dombås (340 km)
Fra Oslo går turen langs Norges største indsø Mjøsa og forbi Lillehammer, som var vært for de olympiske
vinterlege i 1994. Herfra kører du videre gennem den traditionsrige Gudbrandsdalen og op til Dombås.
Overnatning på Dombås Hotell el.lign.
3. dag: Dombås-Steinkjer (320 km)
Fortsæt via Oppdal og Støren til Trondheim. Her har du tid til at besøge denne gamle by med Nidaroskatedralen, inden du kører videre til Steinkjer. Overnatning på Quality Hotel Grand, Steinkjer el.lign.
4. dag: Steinkjer-Sandnessjøen (345 km)
Efter morgenmad på hotellet, kan I tage den smukke kystvej 17. Hele tre færgeoverfarter er på programmet:
fra Holm til Vennesund, fra Horn til Anddalsvåg og fra Forvik til Tjøtta. Overnatning på Scandic Syv Søstre
el.lign.
5. dag: Sandnessjøen-Bodø (305 km)
På dagens strækning krydser du polarcirklen. Du kommer forbi Mo i Rana, Rognan og Fauske langs den
fantastiske skærgård, inden du rammer Bodø. Overnatning på Thon Hotel Nordlys el.lign.
6. dag: Bodø-Svolvær (250 km)
I dag ankommer du til Lofoterne. Fra Bodø tager du en færge til Moskenes. Lofoterne imponerer med spidse
grønne bjerge, hvide sandstrande og verdenskendt fiskeri. Overnatning på Thon Hotel Lofoten el.lign.
7. dag: Lofoterne
Du har hele dagen til at udforske de smukke Lofoten-øer på egen hånd. Overnatning på Thon Hotel Lofoten
el.lign.
8. dag: Svolvær-Bardufoss (290 km)
I dag forlader du Lofoterne og kører til Bardufoss. Undervejs bevæger du dig langs vand, forbi høje bjerge
og gennem grønne skove. Overnatning på Bardufoss Hotell AS el.lign.
9. dag: Bardufoss-Alta (370 km)
På dagens strækning begynder du langs Lyngenfjorden, som er en af Norges mest storslåede fjorde. Nogle
af de stejle fjeldsider knejser direkte op fra Lyngenfjordens vand, og flot spredt i det arktiske fjeldområde
ligger enorme gletsjere, dale og smalle fjordarme. Fra fjordens udmunding i havet kører du mod Alta.
Overnatning på Thon Hotel Alta el.lign.
10.+11. dag: Alta-Honningsvåg (207 km)
I dag kører du så langt mod nord, som du nærmest kan komme. Nordkap befinder sig nord for trægrænsen,
hvilket resulterer i et åbent og meget spektakulært landskab. I Honningsvåg har I 2 overnatninger på
Scandic Honningsvåg el.lign.
12. dag: Honningsvåg-Alta (235 km)
I dag kører du tilbage til Alta med de 6.000 år gamle helleristninger. Du har mulighed for at tage en
afstikker til Hammerfest, verdens nordligste by. Overnatning på Thon Hotel Alta el.lign.
13. dag: Alta-Tromsø (309 km)
Fra Alta fortsætter du gennem det barske, men flotte landskab til Tromsø, som er kendt for sin moderne
Ishavskatedral, Polarmuseet og verdens nordligste bryggeri Mack. Overnatning på
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Clarion Hotel The
Edge el.lign.
14. dag: Tromsø-Narvik (249 km)
Dagen byder på en kort etape ned til Narvik. Krigsmindemuseet beretter om de hårde kampe her i 1940. Fra
Narviks altid isfrie havn udskibes den svenske malm fra Kiruna. Overnatning på Quality Hotel Grand
Royal el.lign.
15. dag: Narvik-Mo i Rana (425 km)
Du forlader Narvik i sydlig retning og kører langs den seværdige kyst mod Bodø. Du tager en færgeoverfart
fra Skarberget til Bognes og kører videre gennem fjeldområdet Saltfjellet. Efter at have krydset polarcirklen,
ankommer du til Mo i Rana. Overnatning på Scandic Meyergården el.lign.
16. dag: Mo i Rana-Trondheim (480 km)
I dag fortsætter du sydpå til den lille by Mosjøen. Herfra går turen gennem Namdalen, Snåsa og Steinkjer, til
du rammer Trondheim. Overnatning på Clarion Hotel Trondheim el.lign.
17. dag: Trondheim-Molde (220 km)
Tag E39 via Orkanger til Halsa, hvorfra færgen går til Kanestraum. Fortsæt til Kristiansund, som ligger på tre
øer, der er forbundet med broer. Via den legendariske Atlanterhavsvej når du Molde. Overnatning på
Scandic Alexandra Molde el.lign.
18. dag: Molde-Beitostølen (315 km)
Besøg det imponerende bjerg Trollveggen, før du fortsætter til Trollstigen med sine berømte hårnålesving.
Via Ørnesvinget med en fantastisk udsigt over Geirangerfjorden, fortsætter du gennem Ottadalen til Lom
og Beitostølen. Dagen indebærer korte færgeoverfarter fra Sølsnes til Åfarnes og fra Linge til Eidsdal (ikke
inkluderet). Overnatning på Radisson Blu Mountain Resort el.lign.
19. dag: Hjemrejse
Individuel hjemrejse fra Oslo, Larvik eller Langesund.

Bestil
1 person. Enkeltværelse

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

01-05-2021 - 17-06-2021

18 nætter

20998,-

BESTIL

18-06-2021 - 15-08-2021

18 nætter

19998,-

BESTIL

16-08-2021 - 30-09-2021

18 nætter

20998,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

01-05-2021 - 17-06-2021

18 nætter

12998,-

BESTIL

18-06-2021 - 15-08-2021

18 nætter

12498,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse
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16-08-2021 - 30-09-2021

18 nætter

12998,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 30. november 2020.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
18 overnatninger i Norge inkl. morgenmad
Bil-færge fra Bodø til Moskenes
Bil-færge fra Skarberget til Bognes
Detaljeret hotelliste med kontaktinformationer

Prisen inkluderer ikke:
Transport til/fra start og slut hotel

Mulige ankomstdage:
Hver dag fra 21. juni til 30. september 2020
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