
Velkommen til Lofoten

Lofoten
Lofoten gir deg opplevelser du sent vil glemme

En firmatur til Lofoten vil oppleves som vill, dramatisk, overveldende, dristig,
fargerik, frisk og gripende. Dette er et øyrike som byr på opplevelser du sent
vil glemme.

Hele verden har tatt dette eventyret av en øygruppe til seg – og Lofoten er
mer populært enn noen gang. Allikevel er det så god plass her at du står ikke
i fare for å gå i kø. Dette er en av de mest eksklusive destinasjonene vi har i
Norge – og alle bør ta seg en tur hit i løpet av livet.

Råskapen griper deg med en gang du ser ditt første glimt av øyene. De
irrgrønne fjellsidene som stuper ned i det turkise havet, de blendende hvite
strendene som gjør at du skjønner hvorfor dette stedet også blir kalt Nordens
Hawaii, de taggete fjellene, Lofotveggen – man kan få tårer i øynene av
mindre. Med et rikt mat, kultur og aktivitetstilbud er dette destinasjonen som
har noe å by på for alle.
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Flytider
Vi flyr med Norwegian eller SAS fra
Gardermoen direkte til Evenes

Flytid ca 1 time 40 min

Overnatting
Svinøya Rorbuer 
Her har du storhavet på den ene siden og
dramatiske lofotfjell på den andre. Alle rorbuer
er idyllisk plassert mellom fiskemottak, brygger,
fiskjehjeller og gammel lokal bebyggelse. Et lite
Lofoten i miniatyr.

Alle de 33 originale og nybygde rorbuer holder
høy standard. Hver bu har fra ett til tre doble
soverom, velutstyrt kjøkken kombinert med
oppholdsrom, samt moderne bad med dusj og
toalett. Det er lagt stor vekt på å beholde
ektheten i rorbuene. Gammelt håndverk og
tømmer er bevart for å gi følelsen av hvordan
en rorbu var i de dager da fiskerne rodde
Lofoten med årer og seil!

Programforslag
Fredag
11:00 - 13:30 Transfer

Vi blir transportert i komfortable busser
gjennom flott natur. Turen tar ca 2,5 timer

13:30 - 14:00 Ankomst hotell og innsjekk

Innsjekk starter som oftest fra kl. 15:00, men
dersom det finnes ledige rom sjekker vi inn.

Hvis det ikke er ledige rom setter vi fra oss
bagasjen så lenge.

14:15 - 15:45 Lunsj på Børsen Spiseri

Svinøya Rorbuer har en av Lofotens mest
anerkjente restauranter. Her serveres ferske
råvarer fra Lofotens unike spiskammer!.
Børsen Spiseri er innredet i ei gammel brygge
fra 1828, og det er lagt stor vekt på å bevare
det originale preget.

Det meste fra gamle tider er beholdt også her,
og gir en atmosfære med lukt av tjære og
tamp. Her serveres både kjøtt og fiskeretter.
Menyen endres med årstidene og tilgangen på
råvarer.

16:00 - 17:30 RIB - safari

Opplev Lofotens råe natur i 40 knop!

Farten på RIB-safari er en opplevelse i seg
selv, men bidrar også til at du får sett mye av
Lofoten på et par timer.

RIBen tar dere opp gjennom Raftsundet og inn
den majestetiske Trollfjorden. Vi hilser på
havørna på veien og på tur tilbake kjører vi
gjennom øysamfunnet Risvær, som var et
større fiskevær da båten var den dominerende
kommunikasjonsveien. Vi tar en tur innom
hvalfangerøya Skrova på vei tilbake.

RIB-safari er en intim og intens
naturopplevelse. 
I den åpne båten kommer du tett på
elementene og RIBen kommer til de fleste
steder. RIB-safari er en intim og intens
naturopplevelse.

Du får varmedress og alt annet utstyr du
trenger før vi drar. Du trenger bare egnet
skotøy. Nyt turen!

19:30 - 21:00 Middag på Restaurant
Bacalao

Bacalao ligger i et gammelt bilverksted med
høyt under taket og panoramautsikt over
Svolvær Havn. Det er en veldig hyggelig og
uformell stemning - og spesialiteten er
selvfølgelig: Bacalao

Svolvær by night

Lørdag
08:00 - 10:00 Frokost

Vi spiser en deilig frokost før vi blir hentet av
fiskebåten på brygga utenfor
frokostrestauranten.

11:00 - 14:00 Lofotfiske

Bli med på fisketur med oss under det
tradisjonelle Lofotfisket.

Konseptet inkluderer havfiske med juksahjul og
/ eller havfiskestang. Etter avtale kan du også
være med på trekking av liner, garn eller teiner
avhengig av årstid og sesong.

På vei ut til fiskefeltet, informerer mannskapet
om dagens gjøremål, hva vi kan forvente, og
sikkerheten om bord. Det gis grundig
opplæring i bruk av fiskeredskaper og utstyr
som skal brukes samt i sløying og filetering av
fisken.

Ønsker dere fangsten tilberedt ombord så
ordner vi det - og selvfølgelig skal det
konkurreres om flest og størst!

14:15 - 15:45 Restaurant Nyvågar
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Etter en 3 timers fisketur setter fiskebåten oss
land på Nyvågar.

Restaurant Nyvågar ligger fantastisk til på
Nyvågar robuhotell - ca 10 min. fra Svolvær.
Her er det rikelig med plass til å nyte deilige,
lokale råvarer på brygga, eller innendørs i
koselig rorbumiljø dersom været ikke viser seg
fra den beste siden. Koselig, intimt, deilig mat
og god service gjør sitt il at dette blir en flott
opplevelse.

16:00 - 18:00 Lofot SPA - i all slags vær

Uansett vær så er dette en opplevelse. Her
sitter du i sauna med store vinduer rett ut mot
havet. Det er også to store badestamper som
nestene er enda mer deilig å sitte i når det
stormer på storhavet. Her får dere utdelt
badekåper, tøfler og håndklær. Passende
drikke hører selvsagt med. Innimellom er det
bare å hoppe i havet for litt nedkjøling.

Etter et par timer i spa er det en kort kjøretur
tilbake til hotellet og litt frtid innen vi spaserer til
middag.

20:00 - 22:00 Restaurant Du Verden

Du Verden er et elegant og uformelt
restauranthus på havnepromenaden, med to
restauranter.

Restauranten har fokus på det uformelle og
rustikke innrammet i spennende arkitektur,
Svolværs beste utsikt er fremdeles inntakt.

Uteserveringen er stedet for deg som aldri får
nok av sommeren! Du Verden har Lofoten´s
største uteservering og desidert best besøkte
sommerservering. De serverer havets
lekkerheter – i fantastiske omgivelser i Svolvær
´s indre havn.

Svolvær by night

Søndag
08:00 - 09:30 Frokost

Vi inntar en næringsrik frokost og gjør oss klar
til fjelltur.

09:45 - 12:00 Fjelltur

Lofoten er en fjellkjede til sjøs. Kåret av Lonely
Planet til verdens vakreste øygruppe

Bratte, frodige, dramatiske fjell som går rett
ned i havet er det som gjør Lofoten unikt. Ved
å bestige disse fjellene forstår du hvorfor
Lonely Planet har kåret Lofoten til verdens
vakreste øygruppe.

At fjellene går ned i havet og har hav mellom
seg gir en fantastisk 360-graders utsikt. Når du
står på toppen føler du virkelig at du er på
verdens tak. Du ser langt i alle retninger og kan
på gode dager både se ut til Værøy og Røst i
vest og fastlandet i øst.

Tjeldbergtinden på 350 meter er en fjelltur som
passer til de fleste og tar bare et par timer.
Fjellet har en flott beliggenhet mellom Svolvær
og Kabelvåg og har en fantastisk utsikt, til tross
for å ikke være blant de høyeste.

Garantert et minne!

13:00 - 15:30 Transfer

Etter en dusj setter vi oss i bussen for transport
til Evenes Flyplass. Vi serverer lunsj ombord i
bussen.

16:30 - 18:00 Avreise Evenes lufthavn

Pris
Pris på forespørsel
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Utflukter

Sykkeltur

Lofoten er et sykkel-eldorado!

Uavhengig av om du foretrekker å sykle fjell,
landevei eller by er Lofoten et eldorado.
Utsikten og naturen gjør at det finnes utallige
spennende sykkelløyper på hele øygruppen.
På sykkelsetet kan du oppdage lokale perler
fra Å til Lødingen.

Vi har 60 BMC sykler til utleie i modellen
crosscountry & tour. Så om du foretrekker fjell,
landevei eller by, så har vi sykkelen du trenger.

Utsikten og naturen gjør at det finnes ikke en
eneste kjedelig sykkelløype på hele
øygruppen. 
Lofotens mange fjell, åser og fjorder gir utallige
muligheter for terrengsykling. I nærområdet
rundt Svolvær finnes det mange muligheter
med forskjellig terreng og stigning.

Havkajakk

Nærmere den spektakulære naturen i Lofoten
kommer du ikke.

Når du kommer ut i havkajakk sitter du praktisk
talt på havet og kan komme deg dit du vil med
egen håndkraft. Lofotens dramatiske fjell kan
oppleves på en helt ny måte når du padler helt
inntil dem. En nesten like majestetisk
opplevelse som å stå på toppen av dem.

Kombinasjonen av stillhet, rå natur på alle
kanter og friheten til å padle hvor du vil, gjør
havkajakk til et av våre mest populære tilbud.

Kultur tur til Henningsvær

Henningsvær, stedet Vår Herre lot bygge uten
hjelp av nivelleringsingeniører og arkitekter.

Velkommen til Norges mest berømte og
særpregede fiskevær av mange kalt Nordens
Venezia.

Henningsvær er et fiskevær som er bygget på
en rekke øyer med moloer og steinfyllinger
som binder dette samfunnet sammen. Stedet
har vært avhengig av ferge frem til 1982, da to
bruer ble bygget for å binde dette lille og
idylliske samfunnet til resten av Austvågøya.

Lofoten til hest

Dette er en meget populære tur og en flott
naturopplevelse og ridetur både for
nybegynnere og erfarne. Vi rir på hvite
sandstrender, ved fornminner fra vikingetiden,
langs klipper ved havet, ut til den lille vakre
havna Hovsund ytterst på Gimsøy.

Vi finner en hest som passer til deg. I prisene
over inkluderer fri bruk av støvler, hjelm og
yttertøy til de som trenger det. For alle turene
tar vi værforbehold da vi setter sikkerheten
først.

Skrova

Skrova benevnes i enkelte kretser som
Lofotens Hawaii, dette fordi den lille øya som
ligger midt i Vestfjorden har minst nedbør og
flest soltimer i Lofoten.

Perlen i Vestfjorden har med sine flotte
sandstrender den beste utsikten til
Lofotveggen. Øya med minst nedbør og flest
soltimer byr på Lofotens mest unike tilbud til
fotografer, gallerier, overnatting, spisested,
havfiske, og godt turterreng.

Fra Skrovafjellet 282 m.o.h. har du utsikt til
Hamarøy, Landegode, Lofotveggen og helt til
Værøy. Med sine vel 230 innbyggere har
Hvalfangerøya vært et senter for fiskeri og

hvalfangst i mange tiår.

Alternativer
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