7 dager, 15. - 21. mars 2021
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Hvem har lyst til å bli med oss på det store vintereventyret;
reise nordover og oppleve Aurora Borealis – Nordlyset som
flammer over himmelen i den mørke tiden og skreifisket i Lofoten. Dette er begivenheter som lokker gjester til å kle godt
på seg og søke ut i vintermørket. Vi bor 2 netter på Andøya,
nærmere bestemt i Andenes på Thon Hotell Andrikken. Deretter går turen til Lofoten og Svolvær hvor vi koser oss 3
netter på Thon Hotel Lofoten. Vi skal, så sant været tillater
det få med oss både det magiske nordlyset og utflukter både
på Andøya og i Lofoten. I tillegg er det mulig å bli med på en
fiskeutflukt fra Svolvær. Hvem har ikke lyst til å oppleve Lofotfisket? Vi passer på at både sikkerhet på veien og om
bord i buss blir holdt etter gjeldende regler. Max 30 passasjerer og alt av reinhold gjort etter forskriftene. Dette gjør at
vi kan legge til rette for en hyggelig tur med litt mer avstand
enn vi er vant til å holde, noe som nå er nødvendig. Bli med
på en fin tur i Norge med oss!

Risdal Touring, Transportvegen 17, 4735 Evje
www.touring.no

Turen dag for dag:
DAG 2
Tirsdag 16. mars 2021:

Andenes

DAG 1
Mandag 15. mars 2021:
Stavanger – Sørlandet – Grenland – Oslo – Oslo Lufthavn Gardermoen: Vi starter ut fra de respektive påstigningstedene,
fra Stavanger i vest og kjører E39 sørover mot Kristiansand.
Mulighet for påstigning underveis. Videre østover E18 og nye
turdeltakere kommer på. Underveis gjør vi selvfølgelig også
småstopp – og snart går nok praten livlig blant våre turgjester! Utpå ettermiddagen passerer vi vår vakre hovedstad. I
kveldingen sjekker vi inn for overnatting på et av våre samarbeidshoteller i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. En
god natts søvn venter oss før store opplevelser de neste dagene!

Oslo Lufthavn Gardermoen - Evenes - Andenes: etter en god
og solid frokost kjøres vi til lufthavnen og sjekker inn. Flyturen går til Evenes og vel nede på landjorden igjen setter vi oss
i bussen og kjører enda lenger nordover. På veien mot Andøya kjører vi innom Sortland hvor vi gjør et stopp hvor det er
mulig å få kjøpt seg litt å spise (ikke inkl.) Vel ankommet Andenes tar vi inn på Thon Hotel Andrikken hvor vi skal bo 2
netter. Middag på hotellet begge kvelder.

DAG 3
Onsdag 17. mars 2021: Utflukt på Andøya: Vi koser oss med
frokosten og utpå formiddagen møter vi vår lokalguide i resepsjonen. Vi setter oss i bussen for å få med oss nye opplevelser og inntrykk av vårt vakre land. Det er mye fint å se og
oppleve på Andøya og vi starter i Andenes. Her har vi Andøymuseet (Polarmuseet), Andenes fyr, rorbuer og vakre Skipperhus. Så går turen til Andøya Space senter, senter for oppskyting av rom– og nordlysforsknings raketter. Videre besøker vi bygda Bleik, et fantastisk sted med fuglefjellet Bleiksøya med Lundefugler, ville fjell og kilometervis med hvit
sandstrand. Vi besøker atelierer og butikker holdt i gammel
landhandlerstil. I passende tid finner vi en restaurant med

god tradisjonsmat hvor vi kan spise lunsj (ikke inkl.). Tilbake nydelig natur!
til hotellet på ettermiddagen kan enhver ta en tur ut å kikke i
DAG 6
Andenes på egenhånd. Felles og inkludert middag på hotellet
Lørdag 20. mars 2021: I Svolvær og mulighet for fiske: I dag
om kvelden.
skal vi kose oss i Svolvær. Det er hyggelig å kunne ta seg god
DAG 4
tid til å kikke rundt. Det er også fint å kunne roe ned og kose
Torsdag 18. mars 2021: Andenes - Svolvær: Etter et godt
seg på hotellet. De som ønsker det kan ved påmelding til tumåltid mat setter vi oss igjen i vår komfortable buss og kjører ren melde seg på en fisketur. Denne går fra kaia ut forbi hout på eventyr. I dag skal vi forflytte oss fra Andøya til Lofotellet og vi får kjenne hvordan det er å være skreifisker i Loten. Turen går tilbake noe av veien vi kom nordover på, men foten. Her er det å anbefale godt varme tøy, vindtett og
ved Hinnøya kjører vi inn på E10 og kjører vestover før vi ved vanntett. Det tradisjonelle Lofotfisket er et vintereventyr!
Fiskebøl svinger slik at vi har en sørlig retning langs sjøen på Fang din egen fisk og lær å sløye om bord. Fiske i Lofoten
Austvågøya til vi utpå ettermiddagen stopper i Svolvær. Her varierer men i mars/april er det skrei som er hoved fangsten.
skal vi bo 3 netter på Thon Hotel Lofoten, og har 2 hele dager Vår vinterfisketur inkluderer havfiske med juksahjul og/eller
til disposisjon i Lofoten. Om vi ikke har fått med oss nordly- havfiskestang om bord i autentisk fiskeskøyte. MS Symra er
set før på turen setter vi av noen kveldstimer til å lete etter en komfortabel båt konstruert for nettopp Lofotfisket. Tilbadet her i Lofoten en av dagene alt etter hva værmeldingen
ke på hotellet spiser vi på kvelden felles og inkludert middag.
sier oss. Middag på hotellet alle kvelder.

DAG 7

DAG 5
Fredag 19. mars 2021: Utflukt i Lofoten: Frokost på hotellet.
Svolvær har omkring 4.700 innbyggere og fikk bystatus allerede i 1910. Høyt over byen kneiser Svolværgeita, 942 m.o.h.
Et kjent landemerke som mange bestiger i sommermånedene. De som vil, kan bli med på en liten utflukt til Kabelvåg,
Leknes , Reine og Å ytterst i Lofoten denne dagen – så blir vi
litt bedre kjent med dette flotte området av Norge. Koselige
fiskevær og idylliske bygder. En helt fantastisk opplevelse i

Søndag 21. mars 2021:
Vi spiser en deilig frokost på hotellet før vi kjører med bussen mot Evenes Lufthavn. Litt utpå dagen letter vi med fly til
Oslo Gardermoen . Her venter vår buss og sjåfør oss klar til å
hjelpe både bagasjen og oss inn i bussen, passe på at vi har
det komfortabelt og at sikkerhetsreglene er fulgt før vi setter
oss god til rette i de behagelige setene og lar sjåføren kjøre
oss tilbake til hjemlige trakter.

TURPRIS
7 dager kun kr 15.990,Pris pr person i delt dobbeltrom
Avreisedato: Mandag 15. mars 2020
Retur: Søndag 21. mars 2021
Turprisen inkluderer:
 Helturist buss og erfaren sjåfør
 Velorientert reiseleder

 6 hotellovernattinger
 6 frokoster
 6 middager
 Lokalguide på Andøya
 Fly Oslo - Evenes
 Fly Evenes - Oslo
 Alle veiavgifter og bompenger

Tillegg for enkeltrom 1.990,Utflukt Lofotfiske i Svolvær kr 950,v/min 20 påmeldte

Eventuelle innganger er ikke inkludert i prisen.
Forbehold om endringer som følge av forhold utenfor vår kontroll!

Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no

