
  
 

Lofootit ja upeat Norjan vuonot 

ma 26.6. – la 1.7.2023 
 

Gällivare 1 yö – Lofootit 3 yötä - Gällivare 1 yö 

Ruotsi – Norja – Ruotsi (6 päivää) 

 

Alustava matkan hinta: 2hh:ssa alk. 900 €/hlö, 1hh:ssa alk. 1120 €/hlö 

 

Hinta sisältää: kuljetukset alkaen Enosta, majoitukset puolihoidolla, matka-

esitteen mukaisen matkaohjelman 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

Kalle Kinnunen 

puh. 040 512 6349 

myynti@liikennekinnunen.com 

www.liikennekinnunen.com  

mailto:myynti@liikennekinnunen.com
http://www.liikennekinnunen.com/
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Alustava matkaohjelma 

1.pv 26.6.2023 ENO – GÄLLIVARE   Ajomatkaa noin 800 km 

• Lähtö matkalle (alustavasti) klo 6.00 Eno - Oulu – Tornio (lopullinen matkareitti tarkentuu lähtijäti-
lanteen mukaan) 

• Suomen ja Ruotsin rajan ylitys Haaparanta-Tornio kaksoiskaupungin rajanylityspaikan kautta 

• Illalla saapuminen Gällivareen ja majoittuminen Grand Hotel Lapland - hotelliin 

• Klo 19.00 yhteinen illallinen hotellissa 

• Uima- ja porealtaan sekä kuntosalin käyttömahdollisuus 
 

2.pv 27.6.2023 GÄLLIVARE – SVOLVAER   Ajomatkaa noin 500 km 

• Aamupala hotellissa 

• Klo 9.00 lähtö matkalle 

• Kiirunan kunta 

• Norjan rajan ylitys 

• Valokuvaustauot vuonojen ja siltojen näköalapai-
koilla 

• Illalla saapuminen Svolvaereen ja majoittuminen 
Thon Hotels Lofoten -hotelliin 

• Klo 19.00 yhteinen illallinen 
 

 

3.pv 28.6.2023 LOFOOTIT   Ajomatkaa noin 260 km 

• Aamupala hotellissa 

• Klo 9.00 lähtö matkalle kohti Å:ta 

• Valokuvaustauot vuonojen ja siltojen näköalapaikoilla 

• Kalastajakylä Å i Lofoten E10 tien päätöskohdassa 

• Norjan kaunein kylä Reine ja Reinebringenin vuoret 

• Lofotr-museo ja Euroopan suurin Viikinkitalo (sisäänpääsy lisämaksullinen) 

• Henninsvaerin kalastajakylä 

• Illalla saapuminen Svolvaeren Thon Hotels Lofoten -hotelliin 

• Klo 19.00 yhteinen illallinen 
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4.pv 29.6.2023 SVOLVAER 

• Aamupala hotellissa 

• Vapaata aikaa Svolvaeressa, esim. mahdollisuus laivaristeilyyn tai kalastajaretkeen 

• Klo 17.00 yhteinen illallinen 
 

5.pv 30.6.2023 SVOLVAER – GÄLLIVARE  Ajomatkaa noin 525 km 

• Aamupala hotellissa 

• Klo 9.00 lähtö matkalle 

• Norjan maaseutu ja Ofotvuonon rannikko 

• Norjan rajan ylitys 

• Illalla saapuminen Gällivareen ja majoittuminen Grand Hotel Lapland -hotelliin 

• Klo 19.00 yhteinen illallinen 

• Uima- ja porealtaan sekä kuntosalin käyttömahdollisuus 
 

6.pv 1.7.2023 GÄLLIVARE – ENO  Ajomatkaa noin 800 km 

• Aamupala hotellissa 

• Klo 9.00 lähtö matkalle 

• Ruotsin ja Suomen rajan ylitys Haaparanta-Tornio kaksoiskaupungin rajanylityspaikan kautta, jossa 
aikaa ostoksille 

• Illalla saapuminen Pohjois-Karjalaan 
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Lofootit ja upeat Norjan vuonot 

Lähde unohtumattomalle luontomatkalle Pohjois-Ruotsiin ja Norjan Lofooteille. Tällä matkalla kameraan 
varmasti tallentuu unohtumattomia lomamuistoja! Matkalla nähdään Ruotsin ja Norjan henkeäsalpaavia 
maisemia; vuonoja, vuoria sekä muita kauniita luontokohteita. Pysähdytään tutustumaan myös upeisiin 
kalastajakyliin.  

Matkan menopäivänä majoitutaan Ruotsin Gällivaren tundrakaupungin moderniin hotelliin, josta toi-
sena päivänä jatketaan matkaa kohti Norjan rajaa. Kolme seuraavaa yötä vietetään Norjan Lofoottien 
Svolvaerissa, jota kutsutaan Lofoottien pääkaupungiksi.  

Kolmantena retkipäivänä kuljetaan läpi Lofoottien mykistävien maisemien E10 tien päähän, jossa sijait-
see Å:n kalastajakylä. Paluumatkalla Svolvaereen pysähdytään Reine-kalastajakylään, joka on valittu 
Norjan kauneimmaksi kyläksi. Tutustutaan myös viikinkien historiaan ja pistäydymme Henninsvaerin ka-
lastajakylässä, jota kutsutaan Lofoottien Venetsiaksi.  

Neljäs matkapäivä on varattu itsenäisen tutustumiseen Svolvaereen ja sen ympäristöön. Silloin on mah-
dollista lähteä laivaristeilylle, kalastusretkelle tai jäädä vain istuskelemaan rantabaarin terassille aisti-
maan meren tuoksuja.  

Viidentenä päivänä ajetaan Svolvaeresta Ruotsin Gällivareen pikkasen eri reittiä pitkin ihaillen Pohjois-
Norjan maaseutumaisemia.  

Viimeisenä päivänä on sitten jo tuttu reitti Haaparanta-Tornio – rajan kautta, jossa pysähdytään viimei-
sille tuliaisostoksille. 

 

 


