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14 dager : 3. - 16. august 2017 



«Østerrike? Alpene? Nei, 

de vakre Syv Søstre på 

Helgelandskysten!» 

TUREN DAG FOR DAG: 
1. dag, torsdag 3. august 2017 : Stavanger / 

Sørlandet / Grenland - Lillehammer, ca 480 

km: Vi starter fra Stavanger i vest om morgenen 

og kjører østover E39 mot Kristiansand. Videre 

langs E18 gjennom Aust-Agder og Telemark mot 

Vestfold. Mulighet for påstigning underveis, helt 

frem til Oslo. I vår behagelige turbuss bruker vi 

resten av ettermiddagen for å kjøre frem til 

Lillehammer. Vi forlater hovedstaden, følger E6 

nordover - ser bort til Lillestrøm og inn til Oslo 

Lufthavn Gardermoen. Vi nærmer oss Mjøsa, 

passerer Vikingeskipet ved Hamar, Rudshøgda 

hvor vi kan se bort til Prøysenstova og 

”steinrøysa neri bakken” før vi krysser Mjøsbrua 

over til Biri. Snart får vi de første glimt av Lille-

hammer, faktisk eneste norske by som er anlagt 

etter et vedtak i Stortinget. Innsjekking for mid-

dag og overnatting på Lillehammer Hotell, belig-

gende like ved Olympiaparken og det hotellet 

hvor VIP’ene fra IOC bodde på under OL. Kvel-

den bruker vi til avslapning og for å bli bedre 

kjent med våre reisefeller! 
 

2. dag, fredag 4. august 2017 : Lillehammer – 

Røros - Östersund, ca 530 km: Dagen starter 

med deilig frokostbuffét på hotellet. Snart etter 

befinner alle seg om bord i bussen - klare for 

nye opplevelser! Ut av OL-byen fra 1994, frem 

forbi Hunderfossen og Hafjell. Storslagne Gud-

brandsdalen er nært knyttet til norsk historie og 

kultur. Mye av dette kan vi få et lite inntrykk av 

gjennom bussvinduet i forbifarten. Fra Ringebu 

kjører vi den idylliske veien over Venabygdsfjel-

let til Folldal og Alvdal i Østerdalen. Litt lenger 

nord passerer vi Tynset før vi kommer frem til 

Røros. Et stopp her står på programmet, før vi 

fortsetter inn i Sverige og frem til Östersund for 

middag og overnatting på Clarion Hotel Öster-

sund. 
 

3. dag, lørdag 5. august 2017 : Östersund – 

Fauske, ca 670 km: Frokost på hotellet. Denne 

dagen skal vi følge E45 over en lengre strekning, 

en vei som også kalles ”Inlandsvägen” og som 

med sine 1.690 km lengde er Sverige lengste 

vei. I løpet av dagen passerer vi steder som 

Hammerdal, Strömsund, Dorotea og Vilhelmina, 

før vi kommer til byen Storuman. Før innsjøen 

Storavan og tettstedet Arjeplog forlater vi E45 

og dreier over mot riksvei 95, også kalt 

”Silvervägen”. Nå er vi for lengst kommet inn i 

Lappland og vi passerer snart Sverige dypeste 

innsjø; Hornavan. Den svensk/norske grensen 

passeres og vi kommer ned Junkerdalen mot 

Rognan. Kjent ikke minst for sin ”blodvei” fra 

krigens dager. Vi får middag og overnatting på 

Fauske Hotell. 
  

4. dag, søndag 6. august 2017 : Fauske - Finns-

nes, ca 410 km: Vi starter dagen med frokost på 

hotellet og får se de karakteristiske hvite flekke-

ne fra marmorbruddene i fjellsiden. Videre nå 

følger vi også vår trofaste følgesvenn, hoved-

veien E6. Etter hvert kommer vi opp til Bognes, 

tar ferjen det korte stykket over til Skarberget 

og fortsetter frem mot Narvik hvor vi har lagt 

inn et lite stopp midt på dagen. Mye interessant 

krigshistorie her i byen, og reiselederen oriente-

rer selvsagt litt om dette. Etter å ha lagt bak oss 

rallarbyen passerer vi Bjerkvik og dreier etter 

hvert av mot Sjøvegan og videre ut til Finnsnes 

hvor det blir middag og overnatting på Finnsnes 

Hotel. 
 

5. dag, mandag 7. august 2017 : Finnsnes - 

Hammerfest, ca 520 km: Indre Troms kan gjer-

ne være stikkordet for dagen som starter med 

frokost på hotellet. Vi kjører mot Målselv og 

Nordkjosbotn, før vi fortsetter utover langs de 

mektige Lyngsalpene til Lyngseidet. Herfra tar vi 

ferjen over til Olderdalen og er atter en gang på 

E6, etter en liten avstikker bort og langs andre 

landeveier. Storslett legger vi også bak oss før vi 

klatrer over Kvænangsfjellet med mektige na-

turinntrykk og utsyn! Utpå ettermiddagen gjør 

vi et stopp i Alta. Særegne Sennalandet er en 

del av neste etappe. I Skaida dreier vi av og 

kjører ut til Hammerfest for middag og over-

natting 2 netter på Thon Hotel Hammerfest. 
  

6. dag, tirsdag 8. august 2017 : Utflukt til Nord-

kapp: Vi bevilger oss en litt rolig start på dagen, 

frokost på hotellet og etter hvert avreise for det 

som må sies å være hovedmålet med turen - 

Nordkapp. Første del av turen tar oss tilbake, 

over Kvalsundbrua igjen - til Skaidi - og videre til 

Honningsvåg og derfra nordover mot den nye, 

undersjøiske tunnelen mellom fastlandet og 

Magerøya. Ytterst her finner vi den sagnomsus-

te og tiltrekkende klippen mot Nordishavet. 307 

m.o.h. og er vi ekstra heldige, ligger den badet i 

sol. Ikke for det; også i styggvær er Nordkapp en 

opplevelse! I kveldingen tilbake til Hammerfest 

for overnatting. 
 

7. dag, onsdag 9. august 2017 : Hammerfest - 

Tromsø med Hurtigruten: Frokost. Formidda-

Bli med oss på en spennende reise i Nord-Norge. For 14. gang reiser vi nå til Nordkapp, og vi har valgt å ta med oss spen-

nende Helgelandskysten på vei sørover igjen. Vi bor 2 netter i Brønnøysund! På vei nordover får vi med oss Lillehammer, 

vi er en tur innom Sverige og Östersund - før vi videre slår oss til ro for natten i Fauske og Finnsnes. Vi bor 2 netter i Ham-

merfest og tar derfra utflukt til Nordkapp. Hjemreisen starter med Hurtigruten fra Hammerfest til Tromsø - og vi skal bo 

en natt i «Nordens Paris». Bjerkvik og Rognan blir et stopp før Helgeland - men før den tid er vi også innom Sulitjelma!  



gen har vi til disposisjon i Hammerfest og vi 

anbefaler gjerne et besøk i Isbjørnklubben 

hvor en kan melde seg inn og få et flott diplom 

som bevitnelse. Kl 12.45 seiler sørgående Hur-

tigrute fra Hammerfest med oss om bord. Hele 

ettermiddagen og kvelden får vi om bord, helt 

frem til Tromsø. Middag har vi også inkludert, 

og vi spiser sammen med de øvrige gjestene 

om bord. De mektige Lyngsalpene beundrer vi 

nå fra sjøsiden, og vi er med på anløp i Øks-

fjord og Skjervøy før ankomst til Tromsø kl 

23.45. Vi bor på Quality Hotel Saga. 
 

8. dag, torsdag 10. august 2017 : Tromsø - 

Bjerkvik, ca 220 km: Dagen starter med fro-

kost på hotellet, før vi møter vår lokalkjente 

lokalguide for en liten sightseeing i polarbyen. 

Etter omvisningen får vi også litt tid på egen 

hånd før vi må kjøre videre. Ferden går innover 

langs E6 mot Nordkjosbotn, videre sørover 

mot Målselv, Heggelia og Setermoen - alle 

kjente navn for de som har hatt tilknytning til 

militæret i nord. Sørpå, ved Bjerkvik, stopper vi 

for middag og overnatting på Bjerkvik Hotell. 
 

9. dag, fredag 11. august 2017 : Bjerkvik – 

Sulitjelma - Rognan, ca 370 km : Vi spiser fro-

kost på hotellet før vi fortsetter sørover E6, 

forbi Narvik – og vi ser også at «landet fortsatt 

bygges» med nye veier. Nye bruer retter ut og 

krysser fjordarmer så det hele blir mer effek-

tivt. Ved Ballangen forlater vi Ofotfjorden og vi 

skal over mot Skarberget for å ta ferje til Bog-

nes – motsatt vei av hva vi opplevde på vei 

oppover. Etter å ha krysset over Tysfjorden 

fortsetter vi mot Fauske og frem til vår lille 

avstikker opp til Sulitjelma. Her kan vi besøke 

Sulitjelma Gruvemuseum for å få et innblikk i 

historien, og vi får også med oss en lokalkjent 

guide. Gruvedriften her oppe startet i 1887 og 

holdt på helt frem til 1991. Vi kjører ned igjen 

ca 50 km til Rognan for middag og overnatting 

på Rognan Hotell. 
 

10. dag, lørdag 12. august 2017 : Rognan – 

Nesna – Sandnessjøen - Brønnøysund, ca 350 

km : En opplevelsesrik dag venter oss. Som 

vanlig starter den med frokost på hotellet. 

Først skal vi kjøre over Saltfjellet og vi skal 

krysse Polarsirkelen. Videre skal vi følge riksvei 

12 fra Mo i Rana ut mot Nesna – havn for Hur-

tigruten og ikke minst kjent for «Nesna-

lobben». Ferje herfra over Ranfjorden til Le-

vang, en overfart på ca 25 minutter og snart er 

vi på riksvei 17 og skal følge denne sørover til 

Sandnessjøen hvor vi har lagt inn et stopp. Vi 

er i Petter Dass’ rike og vil selvsagt merke oss 

dette. Fjellformasjonen «De syv søstre» kan vi 

også beundre. Helgelandskysten blir av mange 

holdt for å være et av de mest naturskjønne 

områder av Norge. Dagens tur er ikke over for 

oss, vi skal videre til ferjestedet Tjøtta og ta 

ferje over til Forvik – før vi stopper for dagen i 

Brønnøysund hvor vi skal bo 2 netter på Tho 

Hotel Brønnøysund. 
  

11. dag, søndag 13. august 2017 : I Brønnøy-

sund : Frokost på hotellet – i ro og mak. Vi får 

med oss en lokalkjent guide som viser oss 

rundt og forteller om Brønnøysund, som har ca 

5.000 innbyggere. Masse flotte opplevelsesmu-

ligheter i og rundt byen. De som vil kan om 

ettermiddagen være med ut til fjellformasjo-

nen Torghatten som er så kjent. Å ta seg opp til 

selve hullet i Torghatten tar 35-40 minutter og 

beskrives som rolig gange på en godt opparbei-

det sti. Oppover lia går stien mer og mer inn i 

ei kløft med steile vegger – og øverst i ura er 

den beste utsikten inn i hullet. Mot nord vil du 

da se Brønnøysund og «De syv søstre», et pa-

norama utover Helgelandskysten med hundre-

vis av små øyer. Felles middag og avslapning 

på hotellet igjen om kvelden. 
  

12. dag, mandag 14. august 2017 : Brønnøy-

sund – Namsos - Selbu, ca 400 km: Nær sagt, 

som vanlig, vi starter dagen med frokost på 

hotellet. Fra Brønnøysund skal vi videre mot 

Namsos. En ferjetur tar oss fra Vennesund og 

over til Holm og tidlig på ettermiddagen er vi 

fremme i Namsos hvor vi gjør et godt opphold. 

Kommunen har ca 13.000 innbyggere og selve 

byen ca 8.000 innbyggere. Vi rusler rundt, 

slapper av og kan jo tenke historisk på at byen 

den 20. april 1940 ble bombet sønder og sam-

men av tyskerne. Fra Namsos kjører vi forbi 

Namdalseid og frem til vi møter på E6 igjen, 

ved Steinkjer. Nord-Trøndelag er et fruktbart 

jordbruksområde, og dette får vi helt klart et 

inntrykk av mens vi kjører sørover forbi Verdal, 

Levanger og Stjørdal mot Selbusjøen hvor vi 

har lagt inn kveldens middag og overnatting på 

Selbusjøens Hotel og Gjestegård. 
 

13. dag, tirsdag 15. august 2017 : Selbusjøen – 

Røros - Beitostølen, ca 410 km: Frokost. Vi 

kjører innover mot svenskegrensen og får se et 

område av Norge som ikke så ofte er innlagt i 

reiseruten. Stugudalen og innsjøen Aursunden 

er steder vi passerer før vi nærmer oss Røros. 

Videre ned gjennom Østerdalen til Tynset og 

Alvdal, to bygder som alltid rivaliserte mot 

hverandre – i alle fall i Kjell Aukrust sin dikt-

ning. Fra Alvdal gjennom Folldal mot Hjerkinn 

og er nå snart oppe på Dovrefjell. Dovregub-

bens Hall er for mange et kjent stoppested. 

Kanskje kan vi være så heldige å få et glimt av 

moskusen? Andre kjente severdigheter her 

oppe er gamle Kongsvold Fjellstue, egentlig og 

opprinnelig en skysstasjon. Fokstumyra er 

kjent for sitt rike fugleliv og fauna for øvrig - og 

snart tar vi fatt på nedkjøringen til Dombås. 

Ved Otta tar vi av fra E6, kjører til Randen og 

tar over Valdresflya og ned til Beitostølen. 

Middag og overnatting på Hotel Radisson Blu 

Beitostølen. 
  

14. dag, onsdag 16. august 2017 : Beitostølen 

– Oslo / Grenland / Sørlandet / Stavanger, ca 

550 km: Deilig hotellfrokost, for siste gang på 

denne turen. Avreise og vi kjører ned til Fager-

nes, videre over Tisleidalen og ned til Gol. Sør-

over Hallingdal mot Noresund, forbi Krøderen 

og ned til Vikersund. Neste etappe fører oss 

ned til E18 ved Sem og vi gjør et stopp ved 

Fokserød. Her stiger de som kommer fra Oslo 

over til vår ekspressbuss, Konkurrenten.no - og 

følger denne inn til Oslo Bussterminal. Vi andre 

kjører sørover E18 og sier takk for turen til 

hverandre etter hvert som vi kommer til de 

respektive avstigningssteder. I Kristiansand 

beregner vi å være omkring kl 19.00 - 19.30, og 

de øvrige avstigningssteder vestover mot Stav-

anger i henhold til dette. Takk for turen! 

14 dager 
kun kr 17.990,- 
pr person ved påmelding før  

15. mai 2017,  
deretter kr 19.990,- 

 

Avreisedato: torsdag 3. august 
2017 - retur onsdag 16. august 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 
av erfaren og serviceinnstilt sjåfør 

 dyktig og velorientert reiseleder 
med på hele turen 

 alle innenlandske ferjeoverfarter 
som beskrevet i turprogrammet 

 reise med Hurtigruten fra Hammer-
fest til Tromsø (dagtid uten lugar) 

 guide i Sulitjelma og Brønnøysund 

 inngangsbillett til Nordkapp-
platået 

 totalt 13 overnattinger i dobbelt-
rom 

 totalt 13 frokoster på hotellene 

 totalt 13 middager underveis, der-
av 1 på Hurtigruten 

 alle veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom på hotellene er 
kr 3.900,- pr person, totalt for alle 
13 nettene. 
 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 



Når du reiser på tur med, er alt pakket og klart - 

vi har satt sammen hele «opplevelsespakken», vi 

har valgt ut reiserute, hoteller, severdigheter og 

attraksjoner. Det eneste vi overlater til våre tri-

velige gjester, er valgfriheten når der blir tid til 

egen disposisjon, å pakke kofferten før avreise 

og underveis - og å medbringe sitt gode humør! 

Å reise på tur med oss er trivelig og sosialt - du 

treffer på ulike mennesker. Ofte finner dere felles 

interesser, og felles for alle er lysten til å reise. 

Lysten til å se nye steder, treffe på nye mennesker 

og oppleve noe annerledes fra hverdagen. Vår er-

faring er også, at selv om man reiser alene finner 

man alltid noen å være sammen med. 

Det er vår målsetning at våre kunder skal opp-

leve å få mye for pengene! Gjennom innkjøp 

og forhandlinger med ulike leverandører, opp-

når vi attraktive priser på vegne av våre kunder 

og når vi kommer i gruppe. Den fortjenesten 

deler vi med våre kunder. Sjekk gjerne selv! 

VÅRE PRISER TÅLER SAMMENLIGNING! 

Risdal Touring AS ble etablert i 1999 - 

med eiere som er 2. og 3. generasjon 

innenfor turbuss/reiseliv. Sammen med 

dyktige medarbeidere arbeides det 

kontinuerlig med produktutvikling og 

kvalitet for å tilby best mulige turer! 


