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30/5 och 19/8 2019
”Deluxe-resan” går detta år norrut, närmare bestämt så långt norrut man kan komma med buss i
Europa; Nordkapp. Denna resa innehåller såklart mycket mer. Lofoten är definitivt en annan
höjdpunkt. Resan går genom Sverige, Finland och Norge. Välkomna med på årets resa ”med det där
lilla extra utöver det vanliga”!
Pris per person i dubbelrum 13 895 :- Enkelrumstillägg 4 200 :- per person.
Dag1
Avresa från våra hemorter under morgonen. Vi gör ett stopp strax söder om Uppsala då vi bjuder på
kaffe/te. (Medtag egen förtäring). I Söderhamn viker vi av E4 och åker ut mot kusten. Restaurang
Albertina serverar oss en delikat fisklunch som vi njuter av tillsammans med den vackra utsikten mot
fiskeläget. (Lunchen ingår). Färden går sedan vidare och mot kvällen inkvarterar vi oss på hotell Höga
kusten (www.hotellhogakusten.se ). Med den vackra utsikten utanför fönstret äter vi middag på
hotellets restaurang.
Dag 2
Vi åker vidare norrut utmed Östersjökusten. Vi ser Skuleberget, passerar Örnsköldsvik och björkarnas
stad Umeå. Vid trakten av Skellefteå passar det att göra ett stopp med lunchmöjlighet. Framemot
aftonen är vi framme i Luleå där vi först besöker Gamlestaden innan vi checkar in på Scandic hotell
(www.scandic.se ) där middag och logi väntar.
Dag 3
Sverige håller nu på att ta slut för vår del så här långt på denna resa. Efter Haparanda kör vi utmed
Torneälven och den omtalade Kukkolaforsen. Vi kommer fram till Polcirkeln där vi stannar för lunch.
Vi viker därefter av in mot vårt östra grannland Finland. Via tomtens hemstad Rovaniemi kommer vi
fram till Saariselkä där vi ska övernatta på Santas Hotel Tunturi och äta middag.
Dag 4
Denna dag tar vi sovmorgon med tanke på att vi ska vara uppe länge i kväll. Vi åker över gränsen
mellan Finland och Norge. Första rasten blir ett stopp i Karasjok; samernas ”norska huvudstad”, där
Sametinget är beläget. På Sapmi Park ges det bland annat möjlighet att äta lunch. Vi färdas utmed
Porsangerfjorden innan vi åker den nya tunneln ut till Magerøya. Vi inkvarterar oss på Hotel Scandic i
Honningsvåg och äter därefter kvällens middag. Mätta och belåtna tar vi åter plats i bussen. Vi ska nu

få uppleva resans höjdpunkt; Nordkapp med Nordkappsklippan. Håll tummarna för klart väder!
Förutom själva natursceneriet står också ett besök i Nordkapphallen på programmet. Man kan även
köpa ett Nordkapp-certifikat som bevisat att vi varit här, innan vi åker tillbaka till vårt hotell för en
god natts sömn.
Dag 5
Även i dag blir det sovmorgon med tanke på den sena hemkomsten. Det kommer också att bli sent
denna kväll, då vi har en relativt lång dagsetapp framför oss utifrån ”norska vägar-perspektiv”. Det
blir dock aldrig långtråkigt då vi hela tiden njuter av fantastiska utsikter från bussfönstret. Två
stycken färjor står också på programmet innan vi sent på kvällen kommer fram till Tromsø och vårt
hotell (www.scandictromso.no ). Här väntar en kallskuren middag och övernattning.
Dag 6
Med vår buss ska vi under ett par timmar utforska denna ishavsstad. Ett givet besök är den välkända
Ishavskatedralen. Fri tid ska också ges för egna upplevelser och eventuell lunch. Därefter fortsätter
resan mot Svolvaer med många vackra vyer utanför bussfönstret. Inkvartering och middag.
Dag 7
I dag står en av resans höjdpunkter på programmet; Lofoten. Vi besöker dess ”huvudstad” Svolvӕr
där vi också ska bo kommande natt. Vårt hotell (www.scandicsvolvaer.no )ligger precis intill kajen där
Hurtigruten lägger till. (Ev. Vestfjord Hotel Lofoten). Eftermiddagen fri att på egen hand upptäcka
resmålet, innan vi samlas i hotellets matsal för gemensam middag.
Dag 8
Vi kliver ombord på bussen och därefter åker vi mot Moskenes och till färjan som tar oss tillbaka till
”fastlandet” och Bodø. Längs natursköna vägar färdas vi förbi Saltstraumen. Vi passerar återigen
Polcirkeln fast nu på den norska sidan. Vi gör ett stopp vid Polarcentret där vi får möjlighet att handla
souvenirer bland annat. Färden går förbi Mo i Rana mot den svenska vägen. Kvällens mål är
skidsportorten Tärnaby, känt för att ha uppfostrat många svenska utförsåkare som Ingemar
Stenmark, Anja Pärson, Stig Strand, Jens Byggmark m. fl. Middag och logi på Tärnaby Fjällhotell
(www.tarnabyfjallhotell.se ).
Dag 9
Från Tärnaby far vi den otroligt vackra ”Blå vägen” innan vi viker av mot sydost. Färden går förbi
Storuman, Vilhelmina, Åsele, Junsele och Sollefteå innan vi mot aftonen är framme i Kramfors där vi
inkvarterar oss på Hotell Kramm (www.kramm.se ). Vi äter därefter resans sista middag tillsammans.
Dag 10
Nu återstår bara sista biten till våra hemorter. Raster gör vi precis som övriga dagar på lämpliga
ställen innan vi mot aftonen når hemorten.
I resans pris ingår: Bussresa enligt program, vägskatter och färjor, frukost dag 2-10, middag dag 1-9,
inkvartering i dubbelrum, avbeställningsskydd, reseledartjänst samt paketresemoms.

