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Lofoten 
25. august 2020, 6 dager  
Thorleifs Bussreiser ønsker dere hjertelig velkommen til 
opplevelsestur til vakre Lofoten 

 
 
Dag 1, 25. august 
 
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon, plattform 12, kl. 08.00. 
 
Vi kjører videre til Stjørdal og langs E6, nordover mot Polarsirkelbyen Mo i Rana. 
Bussen stopper underveis for både matpauser og benstrekk. 
 
Tidlig på kvelden ankommer vi Scandic Meyergården. Etter innsjekk spiser vi middag på 
hotellet. 
 
Dag 2, 26. august 
 
Etter en god frokost, sjekker vi ut av hotellet og setter kursen mot Svolvær, hvor vi skal 
tilbringe de neste dagene. 
 
«Svolvær er Lofotens største befolkningssted. Svolvær huser Lofoten Tingrett. Samtidig er hele 
kommunen en av Nord-Norges viktigste kunstnerkommuner. I Kabelvåg finner vi Nordland 
kunst- og filmfagskole og flere gallerier og museer. Nordnorsk kunstnersenter finner vi i 
Svolvær. Verkstedindustrien er den største i Nord-Norge. Vågan kommune er også en av 
Norges store oppdrettskommuner. Eksportverdi var på 550 millioner kroner i 1994.» 
 
Vi ankommer Thon Svolvær på ettermiddag/kveld. Vi møtes til felles middag etter 
innsjekk.  
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Scandic Svolvær ligger idyllisk til på Lamholmen i Svolvær sentrum og Svolvær havn. Hotellet 
har en karakteristisk arkitektur med Bauen Restaurant og Bar formet som en skipsbaug og 
romfløyer inspirert av de tradisjonelle bryggene. Rommene er koselig innredet og byr på en 

maritim atmosfære. 
 
Dag 3, 27. august 
 
Frokost på hotellet. 
 
Denne dagen er til fri disposisjon og man kan bare håpe at det er nok tid til å oppleve alt 
denne vakre havnebyen har å by på. 

Vi kan blant annet anbefale å besøke Lofoten Krigsminnemuseum (museet forteller om 
Lofotens rolle under 2. verdenskrig), Lofotakvariet på Storvågan (akvariet viser livet i havet 
fra fjæresteinene til de store dyp), Ocean Sounds, Henningsvær (i perioden mai – desember 
har du muligheten til å delta på forkningstokter og guidede havsafarier med gummibåt) og 
Galleri Lofotens hus/Galleri Harr, Henningsvær (bilder, musikk og naturlyder viser Lofoten 
gjennom alle årstider. Unike havørnbilder). 
 
Felles middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 4, 28. august  
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Frokost på hotellet.  
 
Vi møter en lokal guide som tar oss med på en rundtur i Lofoten. Her gjelder det å ha 
kameraet klart slik at man rekker å lagre flest mulig minner av den vakre naturen og 
nydelige utsikten. 
 
Vi starter fra Svolvær, og guiden forteller historien rundt Svolvær og Svolværgeita mens vi 
starter vår ferd mot Å. Turen til Å går via Kabelvåg. Vi tar flere fotostopp. Blant annet på 
Henningsvær, Vestvågøy og Flakstad. Vi kommer så ned til Moskenesøy, der tettstedene 
ligger tett i tett. Vår ferd stopper på Å, der vi går til ytterste punkt. Det blir kaffestopp og 
lunsjstopp underveis, og guiden har flere gode forslag for lokale spisesteder der maten har 
den spesielle Lofotensmaken. 
 
*Det taes forebehold om endringer da guiden står for dagsplanen. 
  

 
Etter en lang og fin utflukt returnerer vi til hotellet vårt og spiser en felles middag. 
 
 
Dag 5, 29 August 
 
Frokost på hotellet før vi sjekker ut og tar farvel med Lofoten for denne gang.  
 
Vi kjører til Moskenes å tar ferga over til Bodø. Videre går turen til Mo i Rana der 
betjeningen ved Scandic Meyergården ønsker oss velkommen igjen. 
 
Felles middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 6, 30. august 
 
Frokost på hotellet før vi sjekker ut og fortsetter turen hjem til Trondheim. 
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Tilleggsopplysninger 
 
Avreise fra Trondheim 25. august 2020. 
 
Hjemkomst 30. Augsut 2020, kveld. 
 
Vakttelefon ved avreise:72 55 33 94, tast 3. 
 

 

mailto:post@tbuss.no

