Lofootit 1.9. - 8.9.
01.09.2018

Lofootit on yksi koko Skandinavian upeimmista paikoista: alppimaisen terävät vuoret kohoavat suoraan merestä,
kapeissa vuonoissa ui hylkeitä ja miekkavalaita, ja jääkylmä vuorovesi huuhtoo pitkiä hiekkarantoja. Ilmassa tuoksuu
meri - sekä loputtomilla kuivaustelineillä roikkuva turska.
MATKAOHJELMA:

LA 1.9.

Keräily Tallit - Kotka las - Karhula las - Leikari - Hamina las - Kouvola las. Ensimmäisen päivän aikana ajamme
Kemiin jossa majoitumme hotelli Cumulukseen.Matkan aikana omakustanteiset kahvi ja ruokatauot. Illallinen
hotelilla.

SU 2.9.

Aamiainen hotellilla. Matkamme jatkuu Ruotsin suurten erämaiden poikki. Kiirunassa pysähdymme lounaalle.
Kiirunasta matka jatkuu kohti korkeatunturialuetta ja iltapäivällä saavumme Narvikiin, jossa majoitumme Scandic
Narvikissa. Narvikissa nousemme kaapelihissillä kaupungin vieressä kohoavalle tunturille, jossa upeat maisemat
avautuvat eteemme. Illallinen hotellilla.

MA 3.9.

Aamiainen hotellilla. Matkamme jatkuu kohti Lofootteja, jonne ajamme E10-tietä pitkin merenalaisia tunneleita ja
siltoja pitkin. Matkalla nautimme kahvit ja voileivät. Saavumme iltapäivällä Svolvaeriin jossa majoitumme Scandic
Lofoten hotellissa. Illallinen hotellilla.

Ti 4.9.

Aamiainen. Klo 09.00 lähdemme tutustumaan Lofoottien luontoon ja nähtävyyksiin. Kierroksen aikana ihastelemme
Lofoottien kaunista luontoa ja tutustumme idyllisiin kalastajakyliin. Aloitamme varsinaisen ohjelman Kabelvågissa
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jossa tutustumme kiehtovaan Lofoten Chatedraliin jolla on ollut suuri merkitys paikallisten asukkaiden elämässä.

Tutustumme tämän jälkeen idylliseen Henningsvaerin kalastajakylään. Kylässä on 400 asukasta ja se elää pääasiassa kalastuksella.
Kalasta jalostetaan kapakalaa, kuivaamalla kalaa telineillä ulkona. Kylä on rakennettu useille saarille ja sillä on joitakin parhaiten
säilyneitä perinteisiä norjalaisia ??arkkitehtuureja, kauniita kahviloita ja ravintoloita. Kävelemme yhdessä kylällä, oppaamme kertoo
meille kylän historiasta ja elämästä yleensä Lofooteilla. Vierailemme myös Lofotens Hus galleriassa, jossa voimme ihailla upeita
tauluja joissa on kuvattu Pohjois-Norjaa ja erityisesti Lofoottien pieniä kalastajakyliä. Saatamme myös päästä maistamaaan kuivattua
kalaa tai valaan lihaa. Kierroksen jälkeen hieman vapaata aikaa tutustua kylään omin päin. Nautimme myös herkullisen lounaan
Fiskekrogenissa.

Matkalla Svolvaeriin pysähdymme myös Bøstadin kylässä sijaitsevassa Viikinkimuseossa. Museoon on rakennettu arkeologisten
löytöjen perusteella muinainen päällikön talo, jossa esitellään elämää viikinkien aikaan.

KE 5.9.
Aamiainen hotellilla. Luovutamme huoneet ja lähdemme ajamaan kohti Lofoottien eteläkärkeä. Matkalla pysähdymme pitämään
kuvaustaukoja. Ajamme aivan eteläkärkeen idylliseen Å:n kalastajakylään. Lofoottien suosituin nähtävyys on aivan saariston
eteläkärjessä sijaitseva pikkukylä, ytimekkäästi nimetty Å (tai pidemmältä nimeltään Å i Lofoten). Ulkoilmamuseota muistuttavaa
kylää pidetään Lofoottien kauneimpana.
Illalla nousemme Moskenesissa lauttaan ja risteilemme kohtia Bodöä. Majoittuminen hotelli Scandic Bodö.

TO 6.9.

Aamiainen hotellilla. Teemme pienen kierroksen kaupungilla ja lähdemme kohti Ruotsia ja Arvidsjauria. Arvidsjaur
sijaitsee Ruotsin Lapissa, noin 900 km Tukholmasta pohjoiseen. Nimi Arvidsjaur juontaa juurensa alueen
saamelaiskulttuurista ja saamenkielisestä nimestä 'Arﬀuidz Jerﬀui', joka tarkoittaa 'antelias järvi'.
Majoittuminen hotelli Laponiassa. Illallinen hotellilla.

PE 7.9.

Aamiainen hotellilla. Matkamme jatkuu kohti Uumajaa, josta lautalla klo 18 kohti Vaasaa. Laivalla nautimme
illallisen saaristolaispöydästä. Vaasaan saavumme n klo 23:30. Majoittuminen hotelli Cumulus Tropiclandia.

LA 8.9.
Aamiainen hotellilla. Aamupäivällä aikaa pieneen rentoutumiseen Kylpylässä (huom! lisämaksullinen). Klo 12 jatkamme kohti Kotkaa.
Matkalla omakustanteiset tauot. Saavumme Kotkaan n klo 19.

Matkan hinta: 1290€ sis. Kuljetukset, majoituksen 2HH, Illalliset x 7, lounas Kiirunassa, opastetun retken Lofooteilla, sisäänpääsyt
Katedraaliin, Viikinkimuseoon ja Galleria Lofootten's hus, Lounaan kiertoajalun aikana, lauttamatka Moskenes - Bodö,autokahvit
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Lähtöaikataulu ja hinnat
Aika

Pysäkki

A

B

07:00 Kotka - Jyrkilän tallit

1295 €

1550 €

07:20 Kotka - Kotkan linja-autoasema

1295 €

1550 €

07:40 Kotka - Karhulan Linja-autoasema

1295 €

1550 €

08:00 Hamina - Haminan linja-autoasema

1295 €

1550 €

Hintaryhmät
A: Matkapaketti, Aikuinen
B: Matkapaketti 1 - Hengen huoneessa
Matkapaketti sisältää
Ohjelmassa mainitut palvelut

Varaa matka: jyrkila.bussimatkat.ﬁ
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