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Pohjois-Lappi ja pala Hurtigrutenia 5 pv

Matkaohjelma
1. matkapäivä
Bussimatka Leville, jonne saavutaan n. klo 18.00. Majoitus Break Sokos Hotel Levi. Illallinen hotellin ravintolassa
klo 19.00.
2. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Aloitetaan matka kohti Pohjois-Norjaa ja Tromssaa. Matkan aikana voi ihailla
käsivarren Lapin karun kauniita maisemia. Kilpisjärvellä, ennen rajan ylittämistä, pidämme lounastauon.
Tromssaan saavuttua matkanjohtaja noutaa maihinnousukortit laivamatkaa varten, jonka aikana mahdollisuus
tutustua kaupunkiin omatoimisesti. M/s Nordkapp lähtee Tromssan satamasta klo 18.30 paikallista aikaa.
Lisämaksusta illallinen laivalla. Matkanjohtaja tavattavissa laivalla. Ilmoittautuminen Hammerfestin
kävelykierrokselle.
3. matkapäivä
Aamun ensimmäinen pysähdys on Hammerfestissa klo 05.15, josta laiva jatkaa matkaansa klo 06.00.
Aamuvirkuille mahdollisuus osallistua matkanjohtajan vetämälle kävelykierrokselle. Nauti laivan aamiaisesta
omaan tahtiin. Seuraavaksi laiva saapuu Honningsvågiin klo 11.15, joka tunnetaan Nordkappin kunnan
keskustaajamana. Täältä on mahdollisuus lähteä Hurtigrutenin järjestämälle retkelle ihmeelliselle Nordkappille
(lisämaksusta, suosittelemme retken etukäteisvarausta), joka kohoaa 300 m korkeuteen merenpinnasta. Retkibussi
lähtee satamasta klo 11.30. Retken kesto 3h. Paluu satamaan n. klo 14.30. Klo 14.45 laiva jatkaa matkaansa kohti
matkan viimeistä satamaa Kirkkoniemeä. Lisämaksusta lounas ja illallinen laivalla.
4. matkapäivä
Aamiainen laivassa. Kirkkoniemeen saavutaan klo 09.00 paikallista aikaa. Bussi on ryhmää vastassa satamassa.
Aloitetaan matka kohti Pyhä-Luoston kansallismaisemaa. Matka kulkee Neiden kautta Näätämöön, jossa ylitämme
Norjan ja Suomen rajan. Suomen puolella matka jatkuu Sevettijärven ja Inarin kautta Saariselälle, jossa nautitaan
lounas Laanilan Kievarissa. Luostolle saavutaan n. klo 17.00. Majoitus Santa’s Hotel Aurora. Hotellin jokaisessa
huoneessa on sauna, joten ennen päivällistä ehtii rentouta oman saunan löylyissä. Päivällinen hotellissa 20.00.
5. matkapäivä
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Liittymäkuljetus lähtöpaikkakunnille.
Hintaan sisältyy
- bussikuljetukset matkaohjelman mukaan
- majoitus kahden hengen huoneessa
- puolihoitoruokailut hotellissa
- laivamatka Tromssa-Kirkkoniemi jaetussa kahden hengen hytissä
- aamiaiset laivalla
- 2 x lounas
- suomenkielisen oppaan palvelut alkaen Levi ja päättyen Luosto
Lisämaksusta
- yhden hengen huone/hytti
Katso lähtöpäivät, hinnat ja liittymäkuljetukset osoitteesta www.pohjolanmatka.fi/m=15088
tai soita 0201 303 303 (ma-pe 9-17).

Pohjolan Matka käyttää valtakunnallista 0201 -yritysnumerointia, jolloin soitettaessa puhelujen hinnat ovat 8,35 snt/puh + 16,69
snt/min (alv. 24 %), ulkomailta ko. maan ulkomaanpuhelumaksu.

- ateriat laivalla
- Nordkapp-retki
Yleistä
- Pohjoismaiden kansalaisilta ei Norjaan matkustettaessa vaadita passia. Kaikkien matkustajien on kuitenkin
laivaannousun yhteydessä todistettava henkilöllisyytensä voimassaolevalla virallisella henkilötodistuksella.
Viralliseksi henkilötodistukseksi kelpaa passi tai poliisin myöntämä virallinen henkilökortti. Muiden kuin Suomen
kansalaisten tulee itse tarkistaa matkalle vaadittavat matkustusasiakirjat.
- matkavarauksen yhteydessä tulee ilmoittaa mahdolliset ruokavaliot ja liikuntaesteet
Noudatamme tällä matkalla Hurtigrutenin omia peruutusehtoja. Kysy tarkemmat tiedot toimistoistamme.
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