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HUIKEAT LOFOOTIT – AINUTLAATUINEN ELÄMYS

Lofootit on eräs koko Euroopan upeimmista paikoista: alppimaisen terävät vuoret kohoavat suoraan merestä, kapeissa vuonoissa ui hylkeitä ja miekkavalaita, ja jääkylmä vuorovesi huuhtoo pitkiä hiekkarantoja. Ilmassa tuoksuu meri – sekä loputtomilla kuivaustelineillä roikkuva turska. Lofooteille ei mennä
katselemaan perinteisiä nähtävyyksiä; täällä vetonaula on luonto ja uskomattomat maisemat, joista nautimme kiireettä. Lofoottien kenties suosituin paikka on aivan saariryhmän eteläkärjessä sijaitseva pikkukylä, ytimekkäästi nimetty Å (tai pidemmältä nimeltään Å i Lofoten). Ulkoilmamuseota muistuttavaa kylää pidetään eräänä Lofoottien kauneimmista. – Lofoottien halki kulkee valtakunnalliseksi maisemareitiksi nimetty E10-valtatie. Tie on hyvässä kunnossa, mutta mutkainen. Usein nopeusrajoitus putoaa 50
kilometriin tunnissa tai jopa alemmas. Täällä 27.5.–17.7. välisenä aikana aurinko ei laske lainkaan!
9.6. torstai | Matkapäivä (P)
Tilausajokuljetus aamulla Turusta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Norwegianin välilaskullinen lento klo 14.05 Osloon, jossa matkanjohtajamme liittyy seuraan. Koneenvaihto ja suomeksi opastettu kaupunkikiertoajelu, lounas. Illalla jatkolento
Bodøhön, jonne saapuminen klo 22.00. Tilausajobussimme on meitä vastassa, kuljetus hotellille, majoittuminen.
10.6. perjantai | Vestfjordenin ylitys Moskenesiin, ensihuokaukset (A, I)
Aamiaisen jälkeen pakkaamme matkatavaramme bussiin ja siirrymme lauttarantaan, josta laiva Lofooteille lähtee klo 11. Hieman runsaan kolmen tunnin merimatkan aikana yli Vestfjordenin on upeata nähdä dramaattisen ns. Lofoottien seinän tulevan yhä lähemmäs. Saapuminen klo 14.15 Lofoottien eteläiseen kärkeen
Moskenesin kylään, jolloin jätämme kiireen taaksemme. Moskenes on aivan saariryhmän eteläpäässä, jossa on myös pikkuinen Ån kylä (Å i Lofoten). Å on hieman
Moskenesista etelään, ja jaloittelemme täällä sekä tutustumme pieneen kapakalamuseoon. Museo valottaa
niin Lofoottien historiaa kuin lipeäkalankin taustaa.
E10-tien päätepysäkki Å i Lofoten on mahtava esimerkki perinteisestä norjalaisesta kalastajakylästä. Tämä
aiemmin lipeäkalaan erikoistunut kalastajakylä elää nykyisin enemmän matkailusta.
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Jatkamme kymmenisen kilometriä pohjoiseen
päin ja saavumme pikkuiseen Reineen ja siellä
ensimmäiseen yöpymispaikkaamme, joka koostuu perinteisen mallin mukaan rakennetuista
rorbu-mökeistä.
Lofoottien pikkukylissä on aikoinaan asuttu
rorbu-asumuksissa, kalastajamökeissä. Ne olivat kalastajien tilapäisasuntoja rannan tuntumassa: turskaparvet saapuivat alkuvuodesta Lofoottien rannoille kutemaan, ja kalastajat muuttivat noiksi talvikuukausiksi näille hyville apajille. Johtuen voimakkaasta vuorovedestä ja merivirtauksista rurbot on rakennettu korkeille puupaaluille, ja alkuperäisissä saattoi kuulla aaltojen liplatuksen lattian alta, lattialautojen raoista.
Yövymme kaksi seuraavaa yötä täällä rorbu-mökeissä ja nautimme uskomattoman upeista maisemista. Yhteinen tuloillallinen mahtavissa maisemissa.
11.6. lauantai | Liikumme jalkaisin ja vesitse (A, L)
Aamiaisen jälkeen menemme jalkaisin lauttalaiturille,
josta teemme lyhyen merimatkan Reinestä vuonon pohjukkaan Vindstadiin. Nousemme maihin ja nautimme täällä
kauniista näkymistä. Halukkaat voivat patikoida polkua rantaa pitkin vuonon pohjukkaan (vajaat 2 km) ja edelleen
Bunesin hiekkarannalle. – Kafé Vindstadissa on mahdollisuus kahvihetkeen.
Paluu Reineen vesitse. Yhteinen ateria Reinessä.
12.6. sunnuntai | Huikeita maisemia (A, P)
Aamiaisen jälkeen nautimme aamusta ennen uloskirjautumista. Päivän aikana jatkamme kohti saariryhmän
pikkuista ”pääkaupunkia” Svolværiä. Matkalla imemme itseemme raikasta meri-iltaa ja käymme parissa
pikkukylässä ja nautimme uskomattomista maisemista – hiekkarantoineen.
Iltapäivällä kuljetus Svolværiin, majoittuminen **** hotelliin. Omaa aikaa yhteiseen päivälliseen saakka.
13.6. maanantai | Viikinkimuseo ja Akvaario (A, L)
Tänään tutustumme paikallisoppaan johdolla Lofotr-viikinkimuseoon.
Viikinkimuseo Lofooteilla vie sinut ajassa taaksepäin –
hetkeen, jolloin Norjan merillä eivät lipuneet turskaa ja
sinipallasta pyytävät troolarit vaan kankaisin purjein varustetut viikinkilaivat. Museossa tutustumme Norjasta löydettyihin vanhoihin viikinkiaikaisiin esineisiin. Vaikka nähtävää on paljon, malta paikallasi hetki: näyttelytiloissa
pyörivä lyhytelokuva kertoo, kuinka Borgin viikingit muuttivat Islannista Lofooteille ja yhdistyivät siten Norjan viikinkien kanssa.
Täältä jatkamme ihastuttavaan, pieneen Henningsværiin,
jossa nautimme lounaan kiireettä, jälleen upeissa maisemissa.
Pieniä kalastajakyliä on Lofoottien rannoilla lukuisia: Nusfjord, Ballstad, Mortsund, Stamsund, Henningsvær… Näihin kyliin voisi hukkua päiviksi!
Lofotakvariet (meriakvaario) on seuraava käyntikohteemme Kabelvågissa. Meriakvaariossa näemme Norjanmeressä eläviä kaloja, hylkeitä ja muuta faunaa. – Paluu Svolværiin, ilta vapaa.
14.6. tiistai | Huikeita maisemia – edelleen (A, L, I)
Aamiaisen jälkeen lähdemme katsomaan saariryhmää Svolværistä hieman pohjoiseen. Ajomatkaa tulee
vajaat 200 km, ja reitin varrelle osuvat mm. Hurtigrutenin historiaa esittelevä upea museo Stokmarknesissa sekä suosittu kuvauskohde Sildpolnesin kirkko Laupstadissa; se on rakennettu 1800-luvun lopulla niemenkärkeen.
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Sortlandissa nautimme kevyen lounaan jaloittelun jälkeen.
Hurtigrutenin historia alkoi Stokmarknesista 1800-luvun lopulla: 2.7.1893 tehtiin ensimmäinen Hurtigrutenmerimatka. Vuosien saatossa tästä norjalaisille elintärkeän elämänlangan tarina on kasvanut käsittämään
alun toistakymmentä säännöllistä rannikkoreittiä liikennöivää alusta. Alukset liikennöivät Bergenin ja Kirkenesin (Kirkkoniemen) välillä, lähdöt ovat päätesatamista päivittäin ja käyntisatamia reitin varrella on
kymmeniä. Hurtigruten oli alun alkaen rannikon asukkaille tärkeä yhteys niin postin, elintarvikkeiden, tavaroiden kuin sairaankuljetustenkin välittäjänä, sillä tieverkostoa rannikolle ei ole voitu rakentaa ja lentokenttiäkin on harvakseltaan.
Svolværissä paluun jälkeen omaa aikaa, kunnes nautimme yhteisen läksiäisillallisen.
15.6. keskiviikko | Takaisin mantereelle (A, I)
Aamiaisen jälkeen siirrymme takaisin Moskenesiin, josta Vestfjordenin ylitys Bodøhön klo 11–15. Ajamme
ensin katsomaan n. 30 km Bodøn eteläpuolella sijaitsevaa Saltstraumenia.
Saltstraumenin salmi n. 30 km Bodøn eteläpuolella tunnetaan yhdestä maailman voimakkaimmista vuorovesivirroista. Korkealta sillalta katsoessa salmen vesi suorastaan kiehuu valtavina pyörteinä. Kuusi tuntia kestävän vuoroveden aikana massiivisen sillan alta virtaa lähes 400 miljoonaa kuutiometriä vettä. Merivirran
nopeus on kiivaimmillaan jopa 40 km/h. Veden pintaan muodostuu jopa kymmenmetrisiä suppilopyörteitä,
ja koko paikka muistuttaa valtavaa koskea. Ilmainen tapa ihailla vuorovesivirtaa on kiivetä 768 metriä pitkälle sillalle. Korkeusero sillalta vedenpintaan on noin 40 m (vuoroveden korkeudesta riippuen). Keskikesällä paras aika maisemakuvien ottamiseen sillalta on illalla kello 21-22, kun aurinko paistaa sopivan matalalta. Saltstraumen-salmi on noin kolmen kilometrin mittainen, mutta leveyttä sillä on kapeimmassa kohdassa vain 150 metriä.
Paluu Bodøhön ja majoittuminen. Yhteinen
illallinen.
16.6, torstai | Paluupäivä (A)
Aikaisen aamiaisen jälkeen kuljetus Bodøn
lentoasemalle, josta Norwegianin paluulento
Osloon lähtee klo 07.00. Oslossa välilasku ja
koneenvaihto; lento Helsinkiin saapuu aikataulun mukaan klo 11.35. Tilausajokuljetus
Turkuun.
Ateriat: A = aamiainen | L ≈ lounas | P =
päivällinen | I = illallinen
Lofooteilla liikutaan paljon ulkona ja luonnossa, joten matkaa ei suositella liikuntarajoitteisille!
Lennot:
To 09.06. DY1191 Helsinki > Oslo klo 17.25–17.55 | DY 356 Oslo > Bodø klo 20.30–22.00
To 16.06. DY 341 Bodø > Oslo klo 07.00–08.30 | DY1190 Oslo > Helsinki klo 09.10–11.35
Majoitus:
Scandic Bodø • Sjøgata 23 • Bodø • https://www.scandichotels.fi/hotellit/norja/bodo/scandic-bodo
Bodø sijaitsee napapiirin pohjoispuolella, ja se tunnetaan kauniista, vastakohtia täynnä olevasta luonnostaan. Scandic Bodø on valmistunut 1986, hotellissa on 5 kerrosta ja 136 huonetta. Hotellista pääsee Bodøn
lentoasemalle viidessä minuutissa, ja sekä satama että rautatieasema ovat kävelymatkan päässä. Viihtyisissä huoneissa on maksuton Wi-Fi-yhteys ja taulutelevisio. Runsas buffet-aamiainen sisältyy hintaan. Hotellissa on kuntosali, ravintola ja 24 h avoinna oleva myymälä Scandic Shop.
Reine Rorbuer • Reine • https://www.classicnorway.com/hotels/reine-rorbuer/
Reine Rorbuerin kaikissa majoitusyksiköissä on puulattia sekä oma kylpyhuone, ja niistä on näkymät vuonolle. Mökeissä on myös minikeittiö ja käytettävissä ilmainen WiFi. Liinavaatteiden ja pyyhkeiden käyttö
sisältyy hintaan. – Majoituspaikan Gammelbua-ravintolassa tarjoillaan tyypillistä norjalaista ruokaa. Se on
erikoistunut kalaruokiin, ja kaikki ateriat valmistetaan tuoreista paikallisista tuotteista. Virkistysmahdollisuuksiin kuuluu kalastus sekä vuonoristeilyt, ja paikan päältä voi myös vuokrata veneen tai polkupyörän.
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Thon Hotel Svolvær • Avisgata 1 • Svolvær • https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/lofoten/
thon-hotel-svolvar/
Thon Hotel Svolvær on heinäkuussa 2021 avattu 5* hotelli aivan meren rannassa. Vastaanotto on avoinna
24/7, kauniisti sisustetuissa huoneissa on ilmastointi, taulu-TV, tallelokero, minibaari, vedenkeitin sekä
teen-/kahvinkeitin. Äänieristettyjen huoneiden koko on n. 24 m2. Runsas buffet-aamiainen on tarjolla upeiden maisemien keskellä.

FAKTATIEDOT MATKASTA JA ALUSTAVA TARJOUS:
Matkakohde:
Matkan ajankohta:
Matkan hinta:

Lofootit
9.–16.6.2022
väh. 25 hlöä: à 2.395 €

Hintaan sisältyy kaikki tämä:
• tilausajokuljetus tasokkaalla turistibussilla Turusta Helsinki-Vantaalle
• Norwegianin välilaskulliset lennot Helsinki–Oslo–Bodø m/p turistiluokassa matkatavaroineen
• Oslossa menomatkalla koneenvaihdon aikana suomeksi opastettu kaupunkikierros ja lounas
• tasokkaat tilausajokuljetukset suomalaisella bussilla alk. ja päättyen Bodø
• kuljettajan majoitus ja ateriat
• tietullit, lautta- ja laivamaksut
• 2 yön majoitus perinteisissä rorbu-mökeissä ***’ mukavuuksineen ja aamiaisineen
• 3 yöpymistä ***** hotellissa Svolværissä ja 2 yöpymistä *** hotellissa Bodøssä jaetuissa 2
hengen huoneissa aamiaisineen
• ohjelmassa mainitut ateriat ilman ruokajuomia (paitsi pöytävesi)
• sisäänpääsyt ja opastukset Lofooteilla ohjelman mukaan
• Lofoottien erityisoppaan opastus 13.6.
• Lofootit tuntevan matkanjohtajan mukanaolo alk. ja päättyen Helsinki
Hinta ei sisällä:
• ruokajuomia
• muita palveluita
• matkavakuutusta
Lisämaksusta:

• majoittuminen 1 hengen huoneessa, hinta annetaan tarvittaessa. Ilman huonetoveria
majoittuvan on maksettava tämä lisämaksu.

Olemme varanneet lennot ja majoitukset 30 hengelle yllämainitulle ajankohdalle. Paikallisopas sekä
matkanjohtaja on varattu.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.3.2022 ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumislinkki avataan Turun seudun senioriopettajien kotisivuille helmikuun alussa). Lisätietoja mieluiten s-postitse
info@kontiki.fi tai puh. 045 1242003/Anne Kajander.
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitus- tai palvelumaksuja eikä laskutuslisää. Hinnat sisältävät verot.
Matkan toteutuminen edellyttää väh. 25 osallistujaa. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, loppulasku erääntyy 6
viikkoa ennen matkan alkamispäivää. Varausmaksun suorittamisen jälkeen matkan kuluton peruminen ei
ole mahdollista.
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut.
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Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai verokustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille.
Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston
ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten
(mm. palveluiden varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen
vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä.

Kon-Tiki Tours Oy

Anne Kajander
puh. 045 1242003
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