
Resfakta: 
AVRESA 7 AUGUSTI 
RESLÄNGD 8 DAGAR

I RESAN INGÅR
• Sju nätter på hotell,  
 del i dubbelrum
• Sju frukost
• Sju middag
• Färje & Vägavgifter
• Utflykter och entréer  
 enligt program
• Reseledare

TILLÄGG/PERSON
Enkelrum 2.430:-
Avbeställningsskydd 300:-

LOGI
First Hotel Dragonen, Umeå 
www.firsthotels.se

Quality Hotel Lapland, Gällivare 
www.nordicchoicehotels.se 

Hotell Fjället I Björkliden,  
Björkliden 
www.bjorkliden.com 

Thon Hotel Lofoten, Svolvär 
www.thonhotels.no 

Hotell Toppen, Storuman 
www.hotelltoppen.se 

First Hotel Strand, Sundsvall 
www.firsthotels.se 

VALUTA 
Svenska Kronor
Norska Kronor

40 personer 11.995:-
30 personer 12.395:- 

Anmälan görs till  
SPF Seniorerna  
Falun Inga-Lill Bergvall

Lofoten

När vi besöker Lofoten så får alla kroppens sinnen en njutbar resa. 
Resan bjuder på bland annat storslaget hav, vikar och fjäll. Samtidigt som du 
hör vågorna skvalpa, fåglarna som leker uppe i luften och en unik stillhet.

Dag 1 - Norrut (556 km)
Färden går norrut till vårt första etappmål - 
Umeå och First Hotel Dragonen. Här avslutar  
vi dagen med en gemensam middag på hotellet.

Dag 2 - Kortare stopp  
vid Polcirkeln (499 km)
Vi äter frukost på hotellet och fortsätter sedan 
färden norrut, strax före Jokkmokk passerar vi 
Polcirkeln, där vi gör ett kortare stopp. På kvällen 
kommer vi fram till vårt hotell i Gällivare, här 
serveras en middagsbuffe.

Dag 3 - Isskulpturer  
och Ishotellet (280 km)
Morgonen börjar med frukost på hotellet. Sedan 
beger vi oss till Jukkasjärvi här gör vi ett besök på 
Ishotellet och får en rundvisning. Vi besöker även 
Jukkasjärvi kyrka även här får vi en rundvisning. 
Vi åker sedan vidare till vår slutdestination för dagen 
som är Björkliden. Vi checkar in på vårt hotell och 
avslutar dagen med en gemensam middag.

Dag 4-5 - In mot Norge och 
rundtur på Lofotsöarna (600 km)
Efter en skön nattsömn och frukost fortsätter  
vi nu vår färd in i Norge. Vi åker på vackra vägar 
slingrande vägar till vårt hotell som ligger i Svolvär. 
Här kommer vi få äta gott och sova gott i två  
nätter på Thon Hotel. Vi kommer tillsammans 
med vår lokalguide ta oss runt på Lofotsöarna och 
även besöka orten Å. Även om naturen är speciell 
är det inte teaterkulisser. All bebyggelse är ett 
levande samhälle där livet har sin gilla gång.  
Fisk och fiskeindrustrin är den viktigaste näringen 
men det bedrivs även en hel del jordbruk. De  
som vill kan passa på att ta en kvällspromenad i 
hamnen under midnattssolens vackra timmar.

Dag 6 - Via Blå  
vägen mot Sverige (560 km)
Dagen börjar med en stärkande frukost på  
hotellet, sedan beger vi oss till färjan i Svolvär  
som tar oss till Skutvik en tur på ca 2 timmar 
och 45 minuter. Vidare tar vi bussen söderut via 
Fuaske och Saltfjället till Polcirkeln, där vi gör 
ett stopp. Vårt mål för dagen är Storuman, här 
avslutar vi dagen med en gemensam middag.

Dag 7 - Sista stopp,  
Sundsvall (451 km)
Vi äter frukost på hotellet innan färden fortsätter 
till Sundsvall, här avslutar vi dagen med att avnjuta 
en gemensam middag.

Dag 8 - Hemåt (295 km) 
Frukost på hotellet innan vi under förmiddagen 
lämnar Sundsvall och beger oss hemåt mot  
Dalarna igen. På kvällen är vi hemma efter en 
lång och upplevelserik resa i vårt kära grannland.
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