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Det allerbedste af  
smukke Nordnorge 
Oplev det bedste af Nordnorge på kun 8 dage! Vi flyver direkte til 
Lakselv i midnatssolens land, og sammen rejser vi fra Nordkap i 
nord til Lofoten i syd. Her nyder vi den storslåede fjeldverden de 
smukke kyststrækninger, spændende byer og selvfølgelig mid-
natssolen. Undervejs sejler vi på den smukke strækning gennem 
Raftsundet og Trollfjorden, har to overnatninger på både Nordkap 
og Lofoten, besøger Nordnorges vigtigste byer, Tromsø og Alta, 
inden vi flyver hjem fra Bodø til Aalborg.

DAG 1 
Aalborg – Lakselv – Nordkap  
200 km
Udrejse med Great Dane Airlines fra 
Aalborg til Lakselv. Langs Porsanger-
fjorden når vi frem til Magerøya. Her 
bor vi to nætter ved Honningsvåg. 
Om aftenen begiver vi os det sidste 
stykke vej over øen til Nordkapklippen. 
Ledsaget af en fantastisk udsigt 
over Ishavet nyder vi en god middag. 

Efter maden er der god tid til at se 
Nordkaphallens udstillinger, den 
berømte supervideograf og forhåbent-
lig opleve midnatssolen, hvis vejret 
tillader det. Entré til Nordkaphallen  
og middag er inkluderet i rejsens pris. 

DAG 2 
Det arktiske Norge 70 km
Magerøya er Norges eneste rigtige 
arktiske landskab, og du får en hel  
dag i dette enestående område. Vi  
besøger bl.a. Kamøyvær og det lille  
galleri Østen for Solen, hvor kunst-
neren Eva Schmutterer viser os sine 
collager, der er inspireret af områdets 
natur. Derefter kører vi til verdens  
nordligste fiskerleje Skarsvåg og  
spadserer til naturfænomenet 
Kirkeporten (husk godt fodtøj). Vi 
tilbyder en enestående sejltur gennem 
verdens nordligste skærgård til fugle-
fjeldet Stappan. Her yngler millioner  
af fugle, og det er en enestående 
oplevelse at se de små søpapegøjer 
svømme omkring båden (sejlturen 
ej inkluderet). Efter aftensmaden 
kører vi atter ud til Nordkapklippen 
og får endnu en chance for at opleve 
midnatssolen.

DAG 3 
Alta – Kvænangen/Tromsø  
340 km
Vi vender tilbage til fastlandet, og 
gennem enestående natur med enorme 
fjeldplateauer og fossende elve når vi 
frem til Nordnorges hovedby Alta. Her 
besøger vi Alta Museum og får en rund-
visning i Nordeuropas største hellerist-
ningsfelt, inden vi når frem til endnu et 
at turens naturmæssige højdepunkter 
Kvænangsfjellet, hvor man kan nyde 
en fantastisk fjordudsigt. På afgangen 
22. juni krydser vi Lyngenfjorden og 
Ullsfjorden denne dag og bor i Tromsø.

DAG 4 
Fjordlandskaber – Tromsø 330 km
Vi krydser Lyngenfjorden og Ullsfjorden 
med små færger og er undervejs omgi-
vet af høje fjelde, dybe fjorde, isbræer 
og frodige marker. I Tromsø besøger vi 
Ishavskatedralen, der er bygget med 
inspiration fra både isbræer og nordlys. 
Der bliver også tid til en slentretur 
på gågaden, inden vi begiver os mod 
det hyggelige og familiedrevne Bardu 
Hotel, hvor værterne sætter en stor 
ære i at servere hjemmelavet norsk 
mad for os.

Nordkap – Lofoten fly

DAG 5 
Lofoten 340 km
Vi begiver os langs Vestfjorden og 
møder her den spændende norske 
krigshistorie. Ad det flotte nye vejan-
læg fra fastlandet til Lofoten, kaldet 
“LOFAST”, når vi frem til øgruppens 
største by Svolvær, hvor vi holder fro-
kostpause. Om eftermiddagen besøger 
vi den rekonstruerede vikingeborg, der 
er det hidtil største fund fra vikinge-
tiden i Norge, og som i dag fungerer 
som et arbejdende museum. Vi har to 
overnatninger på Lofoten. 

DAG 6 
Det nordlige Lofoten og 
Trollfjorden 160 km
Hele dagen står i Lofotens tegn. 
Undervejs besøger vi Henningsvær, der 
er bygget på pæle og klippeskær og 
derfor også kaldes “Lofotens Venedig”. 
Turen fortsætter, og et af turens høj-
depunkter venter os, når vi går ombord 
på et fjordskib og skal opleve en del 
af verdens smukkeste rejse til havs. 
Undervejs sejler vi gennem det smalle 
Raftsundet og ind i Trollfjorden, hvor de 
stejle fjeldsider er så tæt på skibet, at 
vi næsten kan røre ved dem. I Svolvær 
går vi fra borde og vender tilbage til 
vores hotel. 

DAG 7 
Det sydlige Lofoten 70 km
Dagen byder på store oplevelser på det 
sydlige Lofoten, der er kendt for nogle 
af Norges smukkeste fjeldpartier. Vi 
ser bl.a. det berømte Reine Panorama, 
der er et af Norges mest fotograferede 
motiver. Herefter får vi en rundvisning 
i det lille fredede fiskerleje Å, inden vi 
går ombord på den moderne færge, 
der fører os tilbage til fastlandet. 
Undervejs kan vi nyde den flotte udsigt 
mod Lofotveggen, der rejser sig som 
en næsten lodret fjeldvæg bag os. Vi 
indkvarteres på et godt hotel centralt 
i Bodø. 

DAG 8 
Bodø – Aalborg
Efter en begivenhedsrig rejse tager 
vi afsked med Nordnorge. Vi kører til 
lufthavnen, hvorfra vi flyver med SAS 
fra Bodø via Oslo og København til 
Aalborg.

 8 DAGE FRA 12.995

FLYREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO FLY FRA PRIS

15. juni Aalborg 12.995
22. juni Aalborg 12.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 2.800

INKLUDERET I PRISEN
• Fly Aalborg – Lakselv
• Fly Bodø – Aalborg
• 4-stjernet bus
• 7 overnatninger på gode hoteller
• 7 x morgenmad
• 6 x aftensmad
• 1 x middag i Nordkaphallen
• Entré til Nordkaphallen
• Smuk sejltur gennem Raftsundet og Trollfjorden
• Alle nævnte færgeoverfarter
• Udflugter ekskl. Entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER udgør ca. NOK 390,00 i Norge samt  
ca. NOK 650,00 for sejltur på Ishavet.

VALUTA Norske kroner (NOK).

VEJRET Temperaturen på Nordkap kan svinge fra 
frysepunktet til ca. 25°.

HOTELLER Der benyttes gode og centralt 
beliggende hoteller, hvor alle værelser er med bad 
og toilet. Vær opmærksom på, at hotelstandarden 
generelt er mere beskeden nord for Polarcirklen 
end i de større byer. Se mere om hotellerne på 
nillesrejser.dk/nolff

ØVRIGT Medbring vind- og vandtæt beklædning, 
gode sko samt myggebalsam.

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/NOLFF

Nordkapklippen i midnatssol

Lofoten


