
Nord-Norges skjulte perler

133 / Narvik – Tromsø / 6 Netter, 7 Dager

På denne flotte turen til Narvik, Vesterålen og Tromsø får man oppleve noen av Nord-
Norges skjulte perler. Vesterålen er kanskje litt mindre besøkt av turister enn Lofoten, men
er like vakker og mektig, med fjell, fjorder og idylliske fiskerlandsbyer. Her får man oppleve

unike aktiviter på sjøen og mellom fjellene på en togtur til den svenske grensen, 
fjordcruise, RIB safari til berømte Trollfjord og en fisketur på havet.
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DAG 1 | Ankomst NARVIK

Ankomst til Harstad/Narvik Flyplass iht egen reiseplan (fly er
ikke inkludert og må reserveres på egen hånd). Transfer med
privat buss til hotellet i Narvik sentrum.

Narvik er omringet av majestetiske fjell og er et perfekt
utgangspunkt for fjellklatring og ski. Himmelen i Narvik er
gjerne veldig klar og perfekt for å kunne observere nordlys på
senhøsten, vinteren og tidlig på våren. Fra slutten av mai og ut
juli kan man forvente å se midnattsolen (med værforbehold).

Middag og overnatting på Scandic Narvik.
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DAG 2 | NARVIK

Dagen starter med en togreise på Ofotbanen, fra Narvik til den
svenske grensen og tilbake. Jernbanestrekningen er en av
Nord-Norges skjulte perler og turen går gjennom et unikt,
vakkert og variert landskap.

På programmet for ettermidagen står et helt spesielt fjordcruise
fra Narvik, som gir deltakerne både arktisk natur og en
enestående historie rett i fanget. På båttur gjennom den
fascinerende Rombaksfjorden kommer man nær på både
hendelser fra andre verdenskrig og den spennende
rallarhistorien fra rundt år 1900. Utflukten varer i underkant av 3
timer.

Middag og overnatting på Scandic Narvik.

DAG 3 | NARVIK - RINGSTAD

Avreise fra Narvik med privat buss. Her kan man lene seg tilbake
og nyte utsikten over det dramatiske landskapet på reisen til
Lofoten. Etter en kort fergestrekning fra Fiskebøl til Melbu følger
en spektakulær kjøretur til Ringstad, med beliggenhet helt i
sørspissen av Vesterålen, i rå natur med unik utsikt mot fjell og
fjord.

Middag og overnatting på Ringstad Resort.

DAG 4 | RINGSTAD

Dagen starter med en flott utflukt med RIB båt til den trange og
mektige Trollfjorden.

Deretter går turen til Stokmarknes og Hurtigrutemuseet. I
salongene fra DS Finmarken fra 1912 og om bord i MS
Finnmarken kan man kjenne på atmosfæren fra ulike tidsepoker.
Hurtigrutas betydning for norskekysten løftes frem gjennom
moderne utstillinger, deltakelse og et kunnskapsrikt vertskap.
Lunsj er inkludert i dagens utflukt.
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DAG 5 | RINGSTAD – TROMSØ

Reisen fortsetter nordover. Avstandene i Nord-Norge kan være 
lange, men man blir belønnet med vakkert landskap hele veien.

I Bardu blir det et stopp for å besøke Polar Parken, verdens 
nordligste dyrepark. Her får man se og møte noen av Norges 
rovdyr; bjørn, ulv, gaupe, jerv og fjellrev. I parken bor også 
moskus, elg, hjort og rein.
Her serveres lunsj, før turen fortsetter videre til Tromsø.

Middag og overnattion på Clarion Hotel The Edge.

DAG 6 | TROMSØ
Norge er kjent for å ha noe av den ferskeste og mest smakfulle
sjømaten i verden – og en av de mest populære er
kongekrabben. Idag blir det et cruise på fjorden ombord en
komfortabel båt til et hemmelig fiskested. Ombord kan man
nyte den vakre utsikten og naturen rundt Tromsø. Vel fremme
ved stedet der krabbeteinene er sunket, vil en erfaren fisker dra
opp teinene foran deltakerne. Kongekrabbene blir tilberedt og
servert ombord i båtens salonger.

Middag og overnatting på Clarion Hotel The Edge.

DAG 7 | TROMSØ avreise

Frokost på hotellet før hjemreise iht egen reiseplan. Transfer
med privat buss til Tromsø flyplass (flybilletter er ikke inkludert
og må reserveres på egen hånd).

Det finnes mange muligheter for andre aktiviteter i
Ringstad (ikke inkludert i prisen): Kajakkpadling,
fisking, vandring.

Middag og overnatting på Ringstad Resort.

Alternativt program: Mulighet for å tilføye en 
ekstra dag og oppleve mer av vakre Vesterålen! 
Utflukt med privat buss gjennom til Andenes og 
øyas nordligste punkt. Her besøker man 
Hvalsenteret på en spennende tur og går ombord 
skipet for en Hvalsafari. Den dype sjøen utenfor 
Andøya er spesielt godt egnet for å observere 
spermhval. Er man heldig, får man kanskje også se 
andre typer hvaler og delfiner. Retur til Ringstad for 
middag og overnatting. (Se pristillegg).



TJENESTER INKLUDERT

Kost og logi:
- 6 netter i dobbeltrom med dusj/WC, inkl. frokost
- Middag på hotellet samtlige kvelder
- Lunsj i Polar Park, dag 5

Aktiviteter og utflukter: 
- Togreise på Ofotbanen, Narvik – Bjørnefjell – Narvik
- Narvik Fjord Cruise, Narvik – Rombaksbotn – Narvik
- RIB safari inkl. Inngang til Hurtigrutemuseet og lunsj
- Inngang til Polar Park
- Privat Kongekrabbesafari inkl. måltid

ALTERNATIVT PROGRAM

EN EKSTRA DAG OG NATT I VESTERÅLEN
- Overnatting på Ringstad Resort, inkl. frokost og middag
- Privat buss tur/retur Andenes
- Inngang og guiding på Hvalmuseet
- Hvalsafari
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