Hurtigruten: Bergen – Kirkkoniemi 06.10.-12.10.2017
Norjan vuonoristeily on monen toivelistalla – sanotaanhan sen olevan maailman kaunein meritie. Ja sitä se kyllä on ja syksyllä
vielä ruska värittää ennestäänkin kauniita merimaisemia. Risteilemme Bergenistä Kirkkoniemeen: 7 päivää, 34 satamaa ja lähes
2500km. Maisemat vaihtuvat etelän metsäistä vuorenrinteistä pohjoisen paljaisiin kallioluotoihin, kapeita vuonoja ja aavoja
selkiä, aivan rannassa mutkittelevia teitä, pieniä kyliä, korkeita siltoja, majakoita…
Huikean kauniita maisemia, joiden ohilipumista katsellessa päivät kuluvat siivillä.
Matkapaketissamme on retki vuonon pohjukassa olevaan Norjan kapeimpaan
laaksoon sekä Nordkapiin ja yhteisiä kaupunkikävelyitä kohdesatamissa.
Matkaohjelma:
06.10. perjantai – 09:30-11:20 Finnairin lento Helsinki – Bergen ( välilasku Tukholma )
Bergenin lentokentällä on bussi vastassa ja suuntaammekin keskustaan. Bergenssä
teemme pienen kävelyn kaupungilla ja sen jälkeen jää vielä aikaa esim. kaupassa käyntiin
tai lounaaseen. Lähtöselvitys m/s Kong Harald -laivalle ja laivaan nousu noin klo 16:00.
Tutustumiskierros laivalla ja informaatiotilaisuus matkan ohjelmasta. Hytit ovat käytössä
n. klo 18:00 alkaen, jolloin alkaa myös illallistarjoilu.
20:00 Kong Harald irrottaa köydet ja risteilymme alkaa: asetu mukavasti keulan
maisemaravintolaan ihailemaan Bergenin valoja.
07.10. lauantai – voit herätä jo klo 04:15 käydessämme ensimmäiseen satamassa, mutta
päivän pääkohde on Hjorundsfjordin pohjukassa sijaitseva Urke, jossa teemme retken
Norjan kapeimpaan vuonoon – odotettavissa on postikorttimaisemia jo heti risteilymme
alkuun. Iltakävelyllä pääset tutustumaan jugend-kaupunki Ålesundiin.
08.10. sunnuntai – aamupäivä vietetään viehättävässä Trondheimissa. Voit osallistua
yhteiselle kävelyretkellemme, jolla nähdään mm. kuvankauniit Nidelva-jokea reunustavat
puutalot sekä vaikuttava Nidarosin tuomiokirkko. Iltapäiväksi kannattaa istahtaa ikkunan
ääreen, sillä maisemat Trodheimista pohjoiseen ovat aivan erityisen hienot ja sään
salliessa seilaamme läpi kapean Stokksundin.
09.10. maanantai - päivän kohokohta on Napapiirin ylitys – ehkäpä kuningas
Neptunuskin kunnioittaa meitä vierailullaan. Iltapäivällä voit tehdä kävelyn Bodössa ja
sään salliessa pääsemme näkemään ”mystisen” ja kapean Trollfjordin.
10.10. tiistai – aamuvirkut käyvät kävelyllä jo Harstadissa, josta lähdettäessä reitin
varrelle tulee keskiaikainen Trondenesin kirkko. Iltapäivä vietetään pohjoisen
”pääkaupungissa” Tromssassa. Laiva tulee aivan keskustaan, joten pääset helposti
kiertelemään ”kylillä”, ellet halua osallistua opastetulle kiertoajelulle.
11.10. keskiviikko – olemme pohjoisimmassa satamassa Honningsvågissa, josta teemme
retken Nordkappiin. Nordkapp on Manner-Euroopan pohjoisin maateitse saavutettava
piste ja kalliojyrkänteeltä avautuukin uskomaton näköala Jäämerelle – vaikuttavaa!
12.10. torstai – Kong Harald saapuu klo 09:00 Kirkkoniemeen ja ajelemme lentokentälle
vain muutaman kilometrin päässä Venäjän rajasta sijaitsevan kaupungin läpi. 11:3013:35 ja 14:40-17:05 SASin lento Kirkkoniemi – Oslo ja Oslo – Helsinki.

Matkan hinta on 1990eur/hlö ja siihen sisältyy:






reittilennot Helsinki – Bergen ja Kirkkoniemi – Oslo – Helsinki
Hurtigruten risteily Bergen – Kirkkoniemi kahden hengen ikkunallisessa hytissä
risteilyllä täysihoito; buffet aamiainen ja lounas, tarjoiltu illallinen, vapaa
kahvi/tee-tarjoilu sekä maksuton wi-fi.
ohjelman mukaiset kaksi retkeä ja yhteiset kävelyretket
matkanjohtaja Tia Astorin palvelut

Hurtigruten risteily on niin paljon enemmän kuin tälle paperille mahtuu
– ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!
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