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LUONNONKAUNIS LOFOOTIT – Osasto 710 
16.-19.6.22 

REITTI: Oulu /Kolari – Kiiruna – Lofootit – Narvik – Kolari/Oulu 
 
 

16.6.  1. matkapäivä Oulu – Kiiruna 
Matkamme alkaa Oulusta kohti Torniota ja sieltä pohjoiseen seuraillen jokilaaksoa. 
Ajelemme kohti Kolaria ja pidämme sitä ennen välillä pidemmän tauon. Kolarista otamme 
kyytiin lisää matkustajia ja suuntaamme kohti rajaa. Päivän aikana ihaillemme Ruotsin 
Lapin kauniita maisemia, kunnes saavumme Kiirunaan, jossa yövymme keskitason 
hotellissa (Scandic tai vastaava). Illallinen hotellissa. 
 

    
 
17.6. 2. matkapäivä Kiiruna – Lofootit  
Lähtö aamiaisen kohti Riksgränseniä ja valtakunnan rajaa, jossa passin/henkilökortin ja 
koronapassin tarkastus. Raja-alue on noin 500 metrin korkeudella ja aloitamme sieltä 
laskun meren tuntumaan, Narvikin kaupungin ohi. Seurailemme Ofotvuonon rantoja kohti 
Lofootteja. Ajoaika Narvikista Svolvaeriin, joka on saariryhmän epävirallinen pääkaupunki, 
noin neljä tuntia. Pidämme kuitenkin välillä omakustanteisen lounastauon ja mahdollisesti 
Svolvaerissa kahvitauon, ennen kuin jatkamme yöpymispaikkaamme HENNINGSVAERIN 
kylään. Henningsvaeria pidetään yhtenä Lofoottien kauneimmista kylistä. 
 
Lofoottien Henningsvaerissa yöpyminen on monen matkailijan unelma; pidempi viipymä 
kalastajakylässä tarjoaa mahdollisuuden tutustua tähän uniikkiin ympäristöön itsenäisesti 
ja valokuvata ympäristöä eri valoissa. Illallinen hotellissa. Majoitus Bryggehotellissa (ellei 
vaihdeta myöhemmin Svolvaeriin majoitusta), kahden hengen huoneissa, joissa 
parivuode. https://www.classicnorway.no/hotell/henningsvar-bryggehotell/  
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18.6. 3. matkapäivä Lofootit - Narvik 
Aamupalan jälkeen aloitamme tutustumisen saaristoon, bussikiertoajelulla, joka vie meidät 
saaren eteläisimpään pisteeseen, Å i Lofoten -kylään. Pidämme siellä pienen kahvitauon, 
ennen kuin jatkamme kohti Svolvaerin kaupunkia, jossa mahdollisuus ostoksiin ja vaikkapa 
panimovierailuun – Lofotpils, on Lofoottien ainoa panimo. 
 
Lähtö kohti Narvikia iltapäivällä. Majoittuminen Narvikissa keskitason hotelliin (Thon- tai 
Scandic-ketju). 
 
 
19.6. 4. matkapäivä Narvik – Oulu  
Aamulla nautimme vielä norjalaisen aamupalan monipuolisuudesta ja  
Kotimatka alkaa rajanylityksellä, noin tunti hotellista lähdön jälkeen. Ajoreittimme kulkee 
komeiden tunturimaisemien halki ja pysähdymme kaivoskaupunki Kiirunassa päivällä, 
ennen kuin jatkamme kohti Tornionjokilaaksoa ja Kolaria. Lapista suuntamme on kohti 
etelää ja Oulua, jonne saavumme illalla. 
 
Matkan hinta 468 euroa per matkustaja jaetussa kahden hengen huoneessa, hintaan 
sisältyy: 
- majoitus hyvää keskitasoa olevissa hotelleissa puolihoidolla (puolihoitoateria on illallinen 
hotellissa). 
- kuljetukset V. Alamäen turistibussilla  
- kokeneen matkanjohtajan palvelut matkan ajan 
 
Huomioitavaa 

- ryhmän koko max. 50 – 54 matkustajaa. Hinta edellyttää väh. 50 lähtijää. 
- alkuperäinen ohjelma oli tehty eri päiville ja siihen hotelliin ei saada Lofooteille 

huoneita 17.-18.6. ja majoituspaikkakuntakin on eri, tästä samasta syystä. 
Hotellivaihdos aiheuttaa myös tuntuvan hintaeron. Meillä on jonossa huoneita 
Scandicista, joten voi hyvin olla, että halutessanne voimme vaihtaa. 

- ohjelmaa on muokattu ja sen vuoksi hotellivarauksia ei ole vielä varmistettu. 
Varaamme oikeuden hintamuutoksiin. 

- matka laskutetaan kahdessa osassa: varausmaksu erääntyy n. kuukausi tilauksen 
tekemisestä ja se on 30 % matkan hinnasta. Loppumaksu maksetaan 45 vrk ennen 
matkaa. Varausmaksu palautetaan ryhmäehtojemme mukaisesti.  

 
 

 


