NORDKAPP - LOFOODID - LAPIMAA

Kohanimed: Jyväskylä - Inari - Nordkapp - Tromso - Lofoodid - A kaluriküla - Svolvaer - Narvik Kiruna - Oulu - Helsingi
Tutvustus: Omaette kogemuse saab Põhja-Norrast, kus elavad väga rikkaliku ja omanäolise
kultuuriga saamid ning kus saab ka kaasajal kogeda kombeid, mis on sobivad karmides
ilmastikutingimustes vastu pidamiseks. Põhja-Norras viibimise kogemused teevad
meeldejäävaks ka polaaröö ja polaarpäev, virmalised ning põhjapõdrad.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Saami muuseum 6,50 € (7-17a. 4 €) - praamisõit ca 100 NOK
Viikingi muuseum 120 NOK (6-15a. 60 NOK) - köisraudtee 50 NOK
Arktika muuseum 9,50 €(7-15a. 5 €) - Arktika katedraal 20 NOK
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast!PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, kuum vesi, audio-video)
edasi-tagasi laevapiletid Tallinn - Helsingi - Tallinn ja bussi ülevedu
majutused kämpingutes (kaasa oma voodipesu)
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
parkimistasud ja tunnelimaksud
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
hommikusöögid kämpingutes (7 hommikusööki ca 55 €)
tervisekindlustus 9 € (sõltub vanusest)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul. Laevasõit Tallinn – Helsingi. (8.00-10.30). Saabumine Soome.
Põgus peatus Kesk-Soomes asuvas üliõpilaste linnas Jyväskyläs. Lühitutvus linnaga ja
vaba aeg. Majutus kämpingus.
2. päev
Väljasõit Rovaniemis asuvasse Arktika muuseumi (unikaalne ülevaade Põhjamaade
elust, kultuurist ja ajaloost). Külastame Soome suuruselt kolmandat ja ligi 3000 saarega
Inari järve ning selle lähistel asuvat Saami Siida muuseumi (ülevaade Saami ajaloost,

kunstist, kästitööst ja kultuurist). Majutus kämpingus.
3. päev
Väljasõit Nordkappi, mida peetakse Euroopa kõige põhjapoolsemaks tipuks. Avanevad
imelised vaated Põhja-Jäämerele. Võimalus matkata. Seejärel naudime ligi 300 km
imelisi loodusvaateid pakkuvat põnevat sõitu piki fjordide kallast – Altafjord, Langfjord,
Badderfjord, Reisafjord. Majutus kämpingus.
4. päev
Külastame ca 500 km põhjapolaarjoonest põhja pool asuvat Tromso linna (maailma
põhjapoolseim ülikool ja Arktika katedraal). Lühitutvus linnaga ja vaba aeg. Majutus
kämpingus.
5. päev
Sõit fjordide ja mägijärvede piirkonda – Lofoodidele. Külastame Viikingi muuseumi (83 m
pikkune viikingite pealike unikaalne puitmaja, ehtne viikingite laev, käsitöö jne).
Lofoodide lõunapoolseimas tipus asuva, ligi 200 elanikuga, Å kaluriküla külastus.
Majutus Lofoodide kämpingus.
6. päev
Võimalus omal käel tutvuda Svolvaeri sadamalinnaga. Vaba aeg. Peale lõunat
praamisõit (Svolvaer – Skutvik) Skandinaavia poolsaarele. Saabumine Narviki linna ning
võimalus sõita köisraudteega merepinnast 650 m kõrgusel asuvale vaateplatvormile,
kust avanevad kaunid vaated Ofotfjordile. Majutus kämpingus.
7. päev
Jätkub sõit läbi Rootsi kõige põhjapoolseima Kiruna linna. Vaba aeg ja ostukeskuse
külastus. Võimalusel õhtul põgus peatus Oulus. Majutus kämpingus.
8. päev
Jätkame sõitu Soomes (teel kohvipausid ja tankla peatused). Õhtul laevsõit Helsingi –
Tallinn. Saabumine Eestisse.

Soodushind: al. 435 €
Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotraveli reisitingimustega.
Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja hinnas.
NB. Reisiprogramm ja hind (hotell, laevapiletid, kütusehind) võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.

