7 dager, 20. - 26. mars 2021

Store og mektige vinteropplevelser i nord! Til og med en
liten togtur med Ofotbanen har vi lagt inn i turprogrammet. Langt nord er landet befolket av et varmt og imøtekommende folkeferd, men det spørs likevel ikke om naturen er vel så overveldende som kulturen! Det magiske
nordlyset, Aurora Borealis, som bølger seg over himmelen.
Vi har ingen garanti for å oppleve nordlyset – men jo lenger vi oppholder oss i nord, desto større på sjanse har vi for
å oppleve det. Jakten er spennende i seg selv. Opplevelsen
av Nord-Norge på vinterstid er uansett vel verdt å ta med
seg. Bli med oss på en tilrettelagt tur hvor vi får smake på
noe av det beste Nord-Norge har å by på! 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
nord i Norge med oss!

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

Turen dag for dag:
for Ofotbanen. Middag spiser vi på hotellet. Kvelden er i utgangspunktet til fri disposisjon – men hold deg i beredskap,
Lørdag 20. mars 2021: Stavanger – Sørlandet – Grenland –
ligger det til rette – så jakter vi nordlyset allerede i kveld! Om
Oslo – Oslo Lufthavn Gardermoen: Vi starter ut fra de
det ikke klaffer med været har vi flere muligheter foran oss.
respektive påstigningstedene, fra Stavanger i vest og kjører
Været kan ingen garantere, men vi har jo flere kvelder til disE39 sørover mot Kristiansand. Mulighet for påstigning underposisjon og følger med på meldinger om vær og vind.
veis. 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
DAG 3
passerer vi vår vakre hovedstad. I god tid før middag er vi
Mandag 22. mars 2021: I Narvik / utflukt med Ofotbanen :
fremme på hotellet vårt på Gardermoen hvor vi sjekker inn
Frokost på hotellet. Dagen i dag kan de som ønsker det bli
og spiser samlet og inkludert middag.
med på en reise med Ofotbanen fra Narvik stasjon til RiksDAG 2
gränsen stasjon, like over grensen til Sverige. De som ikke vil
Søndag 21. mars 2021: Oslo Lufthavn Gardermoen - Evenes - ta toget kan enten kose seg på egen hånd i Narvik eller bli
Narvik: Vi spiser frokost og går så ut i bussen som frakter oss med bussen begge veier. Ankomst Kiruna på tidlig ettermiddag og vår buss og sjåfør står klar for å hente de som komtil avgangshallen. Vi går om bord og flyr til Evenes hvor vi
ankommer på formiddagen. På flyplassen blir vi møtt av vår mer med toget. Utflukten koster kr 150,-. For å kunne bestillokalkjente guide som tar oss med på en tur i og rundt byen le billetter på forhånd, ber vi om påmelding samtidig med at
Narvik. Vi bruker noen timer til å gjøre oss bedre kjent med du melder deg på turen til Risdal Touring. Med bussen kjører
vi nedover E10 til E6 igjen – og derfra det korte stykket tilbabyen. Narvik har en spennende krigshistorie og et intereske til vårt hotell for middag og overnatting.
sant krigsmuseum, Narvik Krigsmuseum. Interesserte kan

DAG 1

gjerne ta en nærmere kikk på www.krigsmuseet.no Narvik er
en betydelig by i Nordland fylke – den er tredje største by
med sine omkring 15.000 innbyggere og et betydelig handelssenter. Helt fra 1902 har byen vært utskipingshavn for
jernmalmen som utvinnes fra LKAB i Kiruna og endestasjon

DAG 4
Tirsdag 23. mars 2021: Narvik – Tromsø : Frokost på hotellet
– og vi forlater Narvik. Ferden bringer oss nordover E6 mot
Bjerkvik, kjent knutepunkt og et veikryss vi allerede har pas-

sert ankomstdagen. Vi passerer også veiskiltet som viser retningen til Vassdalen fra E6, et sted og en dal som dessverre
ble landskjent i 5. mars 1986. Under den militære NATOøvelsen Anchor Express løsnet et stort flakskred. 31 soldater
ble tatt av raset, noen kom seg løs – men tragisk nok omkom
16 soldater i ulykken. Snart kommer vi frem til Polar Park,
verdens nordligste dyrepark hvor det er mulig å bestille
inngang/omvisning ved påmelding til turen. De som vil være
med får en guidet omvisning i denne dyrehagen, som har
arktiske dyrearter hos seg ; ulv, elg, gaupe, hjort, moskus,
rein, bjørn og jerv. Vi anbefaler gode sko/støvletter og normalt, varmt vintertøy. Selve rundturen går på brøyta og
strødde stier, men vi er midt i nordnorsk vinter! I løpet av
neste etappe langs E6 passerer vi Setermoen, militærleiren
som ligger i Bardu kommune – en særegen nordnorsk innlandskommune som strekker seg gjennom et sammenhengende dalføre mellom fjellene i Midt-Troms. I kommunen bor
det snaut 4.000 innbyggere. Allerede i 1898 etablerte Forsvaret soldatutdanning på Setermoen – og det var selvsagt stedets strategiske beliggenhet mellom fjellene som gjorde at
valget falt på stedet. I dag er det avdelingene Panserbataljonen, Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen og Etteretningsbataljonen som holder til ved Setermoen leir. Fra Setermoen
forbi Bardufoss og videre til Tromsø hvor vi sjekker inn for
middag og overnatting 3 netter på Scandic Ishavshotellet.
Middag på hotellet hver kveld.

Vi er avhengige av klarvær, men vi er beredt til å sette oss i
bussen for å kjøre dit hvor der er minst mulig forstyrrende,
kunstig lys. Middagene på hotellet legger vi opp til å spise kl
18.00 hver kveld – og det fortelles oss at det er størst og best
sjanse til å oppleve nordlyset på sitt beste mellom kl 18.00 og
kl 01.00….. Vi gir ingen nordlys-garanti, men vi har flere kvelder å forsøke oss på! Onsdagen starter vi med en omvisning
med lokalguide i byen, som også går under kallenavnet Nordens Paris. Her får vi se, og høre om de mest kjente severdighetene. Mest kjent er kanskje Ishavskatedralen, Tromsøbrua,
Polaria og Polar museet? Neste dag har vi tiden til fridisposisjon i Tromsø, men de som ønsker det kan bli med vår reiseleder på en liten busstur ut i Tromsdalen hvor det blir anledning til å ta taubanen opp for å nyte utsikten utover byens
glitrende lys. Lunsjen kan vi legge til en av Tromsøs trivelige
restauranter (ikke inkl.). Felles og inkludert middag på hotellet om kveldene.

DAG 7

Fredag 26. mars 2021: Tromsø – Oslo Lufthavn Gardermoen
– Oslo – Telemark/Sørlandet/Stavanger: Vi samles til deilig
frokost på hotellet. Snart etter pakker vi ut i bussen for å kjøre det korte stykket frem til Bardufoss Lufthavn. Herfra flyr vi
på formiddagen til Oslo Lufthavn Gardermoen. En turbuss og
sjåfør fra Risdal Touring venter oss på Gardermoen. Når vi
har fått vår bagasje utlevert, begir vi oss av sted. I behagelig
tempo kjører vi først E6 ned til og gjennom Oslo og deretter
DAG 5 & 6
E18 sørover mot Drammen. Underveis blir det avstigning
Onsdag 24. og torsdag 25. mars 2021: I Tromsø: Som alle
etter hvert som vi ankommer de respektive hjemsteder. Selvdager, frokost og middag på hotellet også disse dagene. Har sagt legger vi også inn stopp for en liten matbit (ikke inkl.) i
vi ikke fått se Nordlyset tidligere på turen prøver vi i Tromsø. løpet av kjøreturen.

TURPRIS
7 dager kun kr 14.890,Pris pr person i delt dobbeltrom
Avreisedato: Lørdag 20. mars 2021
Retur: Fredag 26. mars 2021
Turprisen inkluderer:
 Helturist buss og erfaren sjåfør
 Velorientert reiseleder
 6 hotellovernattinger
 6 frokoster
 6 middager
 Fly Gardermoen-Evenes og Tromsø -

Gardermoen
 Lokalguider i Narvik og Tromsø
 Alle avgifter og bompenger

Tillegg for enkeltrom kr 1.990,Togtur på Ofotbanen kr 190,Artic Park kr 350,Forbehold om endringer som følge av forhold utenfor vår kontroll!

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

