
Velkommen til Bodø

Bodø
Det er en glede for oss å ønske dere alle velkommen til Bodø. Stedet har
fantastiske muligheter for opplevelser utenom det vanlige. Byen har mange
kulturtilbud samt opplevelser med de mange øyene, kritthvite strender og de
ekstreme opplevelsene.

Det er relativt lett å komme seg til Bodø og det går flere fly om dagen med
Norwegian og SAS. De aller fleste bør komme seg på et av ruteflyene.
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Bodø er alltid spennende uansett årstid, men
juni til august vil nok for mange være å
foretrekke da midnattsolen gjør at vi får lange
og lyse dager. Sen høst og vinter med
muligheten for Nordlys er også en spesiell
opplevelse

Flytider
Norwegian og SAS flyr begge direkte fra
Gardermoen og har en flytid på 1 time og 30
minutter

Overnatting
Scandic Havet 
Scandic Havet ligger sentralt til på kaikanten i
Bodø sentrum, kun «5 minutter unna alt».
Bodø er en spennende by som byr på en rekke
spennende attraksjoner og aktiviteter og vi gir
deg mulighet til å oppleve havfiske,
havørnsafari, Svartisen og Saltstraumen.
Hotellets sentrale beliggenhet passer ypperlig
for deg som ønsker å utforske Bodø by. Her
har du restauranter, kaféer, butikker og
museer i gangavstand. Kaien hvor Hurtigruten
legger til, ligger rett i nærheten av hotellet.

Programforslag
Fredag
15:00 - 15:15 Transfer fra flyplassen til
hotellet

15:15 - 16:00 Innsjekk på hotellet

17:15 - 19:00 Verdens sterkeste malstrøm

”Saltstraumen – verdens sterkeste malstrøm –
4 ganger i døgnet presser mer enn 400
millioner m3 vann seg vei gjennom et tre km
langt og 150 m bredt sund – kraftig strøm og
dype virvler oppstår. Virvlene kan bli 10 m i
diameter og 5 dype.

Gruppen spaserer fra hotellet til Hurtigrutekaia
og en guide viser vei. Deltakerne blir kledd opp
med seildresser, luer, hansker og briller.
Deretter spaserer de ned på flytebrygga, hvor
store havgående gummibåter venter.

Farten avpasses alltid etter forholdene og
kjøringa er både trygg og overraskende
behagelig.

I Sund Straumen, en sidestrøm til Saltstraumen
er det gode næringsforhold for ørn, her i disse
bratte og utilgjengelige bergene, hekker ørnen.
Vi kommer veldig nært reiret, og det er gode
sjanser for å se ørnen på reiret. Fantastisk!

19:00 - 22:00 Arnøy

Velkommen til Arnøy. Her er det Nordlandsidyll
med små hvite hus og røde brygger. Arnøy i
Gildeskål kommune, ligger idyllisk til ca. 15
sjømil sørvest av Bodø. Sør og Nordarnøy blir
på folkemunnen kalt Arnøya, eller Arnøy-ene.
Det bor ca. 250 personer på de to øyene, som
i dag er knyttet sammen med en bro. I gamle
dager ble den gode havna på Arnøya, benyttet
som stoppested for fiskere på vei til og fra
Lofoten. Øyene gir en naturlig og godt
beskyttet havn, et naturlig stoppested for båter
på tur nord og sør.

Fiskemottaket «Karl Aas» er ombygd, og her er
det rigget til for en enkel servering i ramsalte

omgivelser. Langbord og benker er satt opp
inne i mottaket, eller ute på kaikanten hvis
været tillater. Her er det både lys og varme, og
toaletter for de som måtte trenge det etter en
lang båttur.

På brygga serverer vi bacalao som er en
tradisjonsrett med klippfisk som
hovedingrediens, eller så kan vi by på en
nesten endeløs rekke av havets delikatesser,
varme og kalde retter Til maten serveres øl, vin
eller mineralvann.

Brygga er uhøytidelig og innbyr til uformelt
samvær, og lokal underholdning kan også
organiseres.

Lørdag
08:00 - 09:00 Frokost på hotellet

09:00 - 16:00 Egentid

16:00 - 20:45 Kjerringøy

På Kjerringøy møter du blankskurte fjell,
skinnende hvite sandstrender og
jordbruksbygder med aktiv drift. Her ligger
opplevelsene samlet tett i tett. En tidsreise fra
Nesse kongenes tid og tøffe livsvilkår til vår tid
og det gode liv på kysten. I dag er Kjerringøy et
lite, moderne bygdesamfunn med over 370
små og store innbyggere.

Etter en guidet omvisning på Kjerringøy blir det
servert nydelig middag på Kjerringøy
Bryggehotell. God mat og godt drikke preger
kvelden før avreise med buss tilbake til Bodø.
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Søndag
08:00 - 10:00 Frokost på hotellet

10:30 - 13:00 Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum, ble åpnet for publikum
av HM Kong Harald V 15. mai 1994.
Utstillingene er blitt til gjennom et samarbeid
mellom Norsk Luftfartsmuseum,
Luftforsvarsmuseet og AVINOR museum.

Norsk Luftfartsmuseums utstillinger forteller
historien om norsk luftfart. 
Utstillingene viser norsk luftfartshistorie fra
begynnelsen og fram til i dag – teknikk,
samfunn, mennesker. Forhistorien til moderne
luftfart presenteres i en egen del som heter
”Drømmen om å fly”. Et lite vitensenter tilbyr
publikum lek og eksperiment med luft.

Utstillingsarealet, som er på 10 000 m2,
rommer sivile fly, militære fly og helikoptre. 
Her finnes blant annet et originalt amerikansk
U2 rekognoseringsfly fra den ”kalde krigen”,
denne flytypen opererte ut fra Bodø, og
spionerte over Sovjetunionen.
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