
Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker 
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens 
liv. Nils Kjær

Onsdag 19.august 2020 - 4 dager 

Helgelandskysten  Den lille runden på Kystriksveien                                                          

Grunnpris            NOK 8.700,-

Depositum NOK 1.000,
Tillegg enkeltrom NOK 1.000,-

Inkludert:
 Turistbuss under hele reisen
 Tre netter i dobbeltrom
 Tre frokost
 To lunsj
 Fire middag
 Omvisning i Dønnes Kirke
 Vaffel og kaffe på Abelvær Gård
 Besøk på Petter Dass Museet
 Alle ferger
 Aktiv reiseleder under hele reisen



Vega Reiser AS Kvenildsskogen 10 7093 Tiller

Tlf: 73 95 10 15 post@vegareiser.no www.vegareiser.no

Dag 1 – onsdag 19. august kl. 7.30
Avgang fra Kvenildsskogen 10 kl. 7.30. og etter en henterunde settes 
kursen nordover langs E6. Vi passerer Nordlandsposten og ankommer 
etter hvert Mosjøen. Det blir stopp underveis, for litt mat og benstrekk. 
Etter hvert ankommer vi Mosjøen og her blir det tid til en liten vandring i 
vakre Sjøgata, før turen går videre til Sandnessjøen hvor vi sjekker inn på 
hotellet vårt. Felles middag om kvelden kl. 19.30

Dag 2 –torsdag 20. august kl. 8.00
Etter en tidlig frokost går turen til Dønna, og her blir det en liten rundtur 
før vi reiser tilbake til Sandnessjøen.  Vi følger nå den kjente Kystriksveien 
sørover.  Vårt neste stopp blir på Alstahaug  og et besøk på Petter Dass 
Museet, en arkitektonisk perle som bokstavelig er skåret inn i landskapet. 
Etter lunsj går turen videre mot Brønnøysund. Det blir et par fergeturer 
gjennom det vakre landskapet. Vi ankommer etter hvert Brønnøysund, 
hvor vi bor denne natten. Felles middag om kvelden kl. 19.30.

Dag 3 – fredag 21.august
Etter frokost tar vi turen ut til Torghatten og de som ønsker kan ta seg 
opp i fjellet. Dette er en krevende tur, og anbefales kun med godt fottøy 
og at man er i form. De som ikke tar turen opp, kan gå en liten tur rundt 
fjellet. Før turen går videre, spiser vi lunsj i Strandrestauranten her. Etter 
hvert går turen videre mot Vikna og kystbyen Rørvik. En finkjøretur 
gjennom et vakkert område, og underveis passerer vi fylkesgrensa til 
Trøndelag og vi kjører gjennom Norges Minste by Kolvereid.  Felles middag 
om kvelden kl. 19.00

Dag 4 –lørdag 22. august
Etter en frokost sjekker vi ut, og møtes vi ved bussen. Vi skal nå ta turen 
til Nærøy og her besøker vi Abelvær og Hundhammarfjellet, før vi setter 
kurs hjemover om fergeleiet Hofles – Lund. Vi ankommer Namsos og her 
tar vi et middagstopp på Scandic Rock City Hotel. Deretter følger vi 
Kystriksveien til Steinkjer og videre langs E6 til Trondheim, hvor vi er 
rundt kl. 22.00.


