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LOFOTEN med RØST 
 

25. juli -  2. august 2018 
 

En vakker og innholdsrik rundtur gjennom vårt eget hjemland. 
Lofoten med opphold på Røst og tur til Skomvær fyr, kystriksveien nordover Helgelandskysten 

Norge vårt nærmeste ferieland - noe av det vakreste vi har. 
Dette fortjener du å oppleve! 

 
 
TURPROGRAM: 
  
1.dag, onsdag 25. juli:  Sola – Brønnøysund      
Avreise fra Sola, hvor flyet går kl. 08.00 til Trondheim Lufthavn Værnes med ankomst kl. 10.00. Her møter vi 
Hagabussen med sjåfør som blir med oss på rundturen. Kystriksveien fra Steinkjer til Bodø er av mange kalt 
verdens vakreste turistvei. Turen byr på flotte opplevelser både på stedene og severdighetene vi besøker og 
også ikke minst naturopplevelser underveis. Vi krysser fylkesgrensen til Nordland – fylket vi skal holde oss i 
resten av turen. Kystriksveien bindes i sammen med mange ferger og fra Holm krysser vi Bindalsfjorden over 
til Vennesund. Vi kjører gjennom Sømna før vi ankommer Brønnøysund – byen ved Torghatten. Middag og 
overnatting på Thon Hotel Brønnøysund. 
2. dag, torsdag 26. juli:   Brønnøysund - Sandnessjøen 
Før vi forlater Brønnøysund tar vi en utflukt til den kjente Torghatten, som har sin historie fra sagnet om 
Vågakallen og Lekamøya som vi skal få høre mer om underveis på turen. Mulighet til å gå opp i hullet for de 
som vil – en liten times lett gang opp og ned. Vi besøker Forvik gamle handelssted med dagens lunsjstopp.  
Den gamle butikken er gjort om til et kaffebrenneri hvor vi kan smake en god kopp kaffe og kanskje ta med et 
smakfullt minne hjem. Vi nærmer oss Alstahaug og Petter Dass-museet, som er Nordland fylkes 
tusenårssted. Vi har et kort kjørestykke inn til Hotel Syv Søstre og tar med oss den kjente fjellformasjonen 
med samme navn på vei mot hotellet.  
3.dag, fredag 27. juli:  Sandnessjøen - Saltstraumen  
Dette er dagen med mest ferger, men det er også en del av det å reise i Norge. Vi kjører gjennom Lurøy, og 
fra utsiktspunkt langs veien ser vi utover til øya Lovund og øyene i Træna kommune. Vi tar ferge fra 
Kilboghamn, krysser Polarsirkelen og kommer inn i Rødøy kommune – øykommunen framfor noen på 
Helgeland. Vi stopper ved Kystriksveiens utsiktspunkt mot Svartisen – Norges nest største isbre. Vi kommer til  
dagens mål – Saltstraumen Hotell hvor vi tar inn for middag og overnatting. Hotellet ligger i naturskjønne 
omgivelser med verdens sterkeste malstrøm rett utenfor vinduet.  
4.dag, lørdag 28. juli:  Saltstraumen - Røst      
Kl. 08.00 går vi om bord i fergen M/S Værøy som skal ta oss over Vestfjorden og ut til Røst via Værøy. Vi 
ankommer Røst kl. 14.45. Røst er et av høydepunktene på turen, og etter å ha sjekket inn på Røst 
Bryggehotell og Havly samles vi til middag  – kveldens meny er hvalgryte. Etter et bedre middagsmåltid i 
havgapet anbefales en liten spasertur i lokalsamfunnet. 
5. dag, søndag 29. juli:    Røst – utflukt Skomvær fyr - Leknes  
En spennende og lang dag ligger foran oss. Noen kilometer sør for Røstlandet finner vi Nord-Europas rikeste 
fuglefjell. Her hekker det flere hundre forskjellige sjøfugler hvert eneste år. Her får vi også se havets 
papegøye, lundefuglen. Turen går helt sør til Skomvær fyr. Etter interessante timer er vi tilbake på Røstlandet, 
som er den største øya i kommunen. Guidet tur på øya hvor vi også besøker Røst kirke. Vi spiser igjen en 
bedre middag av havets produkter før vi forlater Røst. På kvelden tar vi ferge innover mot Lofoten. Det lir mot 
midnatt, og i den lyse sommerkvelden kjører vi inn til Scandic Leknes hotell for overnatting. 
6. dag/7. dag/8. dag, mandag/tirsdag/onsdag 30.juli - 1. august: Opphold/utflukter i Lofoten - Svolvær 
Vi er nå i øyriket som mange globetrottere mener er det mest fantastiske, merkeligste og vakreste som vår 
jord kan vise fram. Vi kjører utflukter alle dagene, og tar oss avstikkere fra hovedveien og ser oss om. 
Vi besøker de kjente fiskeværene Reine og Henningsvær, hvor vi besøker Galleri Lofotens hus med 
lysbildeshowet ”Det Magiske Øyriket” som skildrer Lofoten gjennom alle årstider. Vi kommer også til Nusfjord - 
Norges best bevarte fiskevær.  Midt i Lofoten, i le mellom steile fjell, ligger bygda Vikten. Her finner vi 
brukskunstsenteret Lofoten Design, som består av Glasshytta og Keramikktårnet. Deretter besøker vi den 
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kjente smeden i Sund. Vi passerer et kjent landemerke i Lofoten – Lofotkatedralen. Lofotoppholdet avsluttes 
med Trollfjordcruise med Den Gamle Lofotferga. Det finnes ikke mange steder i Nordland som får så mye 
besøk som Trollfjorden. Underveis får vi servert grillet indrefilet av hval m/tilbehør Vi bor 3 netter på Thon 
Hotel Lofoten. 
9. dag, torsdag 2. august:   Svolvær – Hamarøy – Stavanger/Sandnes 
Etter en god frokost sier vi farvel til Lofoten. Vi følger E-10 som Kong Olav åpnet i 1963. Veien er nå lagt om 
og blitt Lofotens nye fastlandsforbindelse – «LOFAST». Denne ble åpnet høsten 2007, og er en attraksjon i 
seg selv – med sine 4 tunneler, 2 store og 10 små broer. Fra Bognes følger vi E6 gjennom Hamsuns rike på 
Hamarøy, og på Presteid besøker vi Hamsun-senteret. På Fauske finner vi ennå en av landets skikkelige 
jernbanekafeer, hvor de venter med avslutningsmiddag til oss. Siste del av turen går langs Skjerstadfjorden 
utover mot Bodø og til flyplassen. Kl. 19.20 flyr vi via Oslo til Sola. Vi lander kl. 22.35. 
 
 
PRIS/TURFAKTA 
 
Turpris: Kr. 17 900,- pr. person  
 
Turprisen inkluderer: 

- Reisen i moderne turbuss med sjåfør/guide underveis 
- Fly Sola-Værnes Bodø-Sola tur/retur 
- Alle fergestrekninger 
- 8 hotellovernattinger i dobbeltrom m/dusj og WC 
- 8 frokoster 
- 3 lunsjmåltid 
- 9 middager  
- Inngangspenger/guiding som beskrevet i turprogram 
- Fuglesafari ut fra Røst 
- Lokalguide under oppholdet på Røst og i Lofoten 
- Trollfjordcruise 

 
Tillegg: 
- enkeltromstillegg   kr. 3 000,- pr. person 
 
 
 


