
 

 
 

 
 
 

Nordkap med Lofoten 

Dagsprogram 
 

Dag 1, söndag: Uppåt & förväntansfulla 
Malmö - Stockholm: På söndagsmorgonen samlas vi på Öresundsterminalen, guiden 
välkomnar och vi börjar resan norrut. Via Skåne och Småland passerar vi under 
eftermiddagen Norrköping innan vi tar sikte på huvudstaden Stockholm, ca 62 mil. 
Strax norr om Solna tar vi in på bekväma Scandic Hotel Järva Krog för middag och 
övernattning. 
 

Dag 2, måndag: Längs höga kusten 
Stockholm - Umeå: Efter en god frukost lämnar vi huvudstaden och får njuta av den 
formidabla utsikten vid Höga kusten, ett av Sveriges 15 bidrag på Unescos 
världsarvslista. Vi tar del av guidens intressanta framförande längs den vackra 
resvägen via glada Hudik och Sundsvall. Framåt kvällen nalkas vi björkarnas stad 
Umeå, ca 63 mil, och checkar in på moderna Scandic Plaza Hotel i centrum där det 
dukas för middag. 
 

Dag 3, tisdag: Kyrkstaden & malmstaden 
Umeå - Kiruna: Vi lämnar Umeå i arla morgonstund och fortsätter att njuta av 
vidunderlig natur längs vägen norrut. Vi passerar Skellefteå och Piteå för att sedan 
göra ett besök i Gammelstads kyrkstad, ytterligare ett av Sveriges världsarv. På 
eftermiddagen korsas polcirkeln och framåt kvällen checkar vi in på bekväma 
Scandic Hotel Ferrum i Kiruna, ca 60 mil. Därefter är du välkommen att följa med 
på en intressant kvällstur i vad som en gång räknades som världens till ytan näst 
största stad. Det vankas också ett restaurangbesök där vi njuter av 
lokalproducerade råvaror i den stora malmstaden. 
 

Dag 4, onsdag: Icehotel 
Kiruna - Harstad: På förmiddagen kan du följa med till Jukkasjärvi, där man redan 
förbereder vinterns Icehotel, och ta del av den fantastiska historien om det 
världsberömda hotellet. Efter lunch lämnar vi Lappland, via Abiskos nationalpark 
och Torneträsk, för färd mot Hurtigrutsstaden Harstad i Norge, ca 26 mil. Här tar vi 
in på centralt belägna Scandic Hotel, där vi ska bo de kommande två nätterna. 
 

Dag 5, torsdag: Svindlande naturscenerier 
Harstad: Staden med anor från stenåldern ligger 25 mil norr om Polcirkeln. På 
morgnarna kan man se fartygen i hamnen som trafikerar den traditionsrika 
Hurtigruten. I dag anordnar vi en mycket trevlig utflykt till den sagolika ögruppen 
Lofoten där vi upplever underbara naturvyer längs fjordvägarna och besöker 
huvudorten Svolvær och pittoreska Henningsvær. 
 
 



 

 
 

 
 

 
Dag 6, fredag: Mot Nordens Paris 
Harstad - Tromsö: Efter frukost beger vi oss ut på en av de finaste vägarna i 
Norden. Vi förundras över det natursköna landskapet och kommer på 
eftermiddagen fram till ishavsstaden Tromsö, ca 30 mil. Staden är känd som 
Nordens Paris och härifrån utgick flera nordpolsexpeditioner ledda av bl a Nansen 
och Amundsen. Missa inte eftermiddagens rundtur då vi bekantar oss med staden 
och besöker den största sevärdheten, nämligen Ishavskatedralen. Övernattar gör vi 
på trivsamma Thon Hotel Polar i centrum. 
 

Dag 7, lördag: Unescodekorerade Alta 
Tromsö - Alta: Vi fortsätter resan, ja just det, norrut! Återigen hänförande 
naturupplevelser i konungariket Norge, där vi färdas längs de laxrika, vackra 
fjordarna. Dagens mål är den Unescodekorerade staden Alta, ca 40 mil, berömd för 
sina världsarvslistade hällristningar. Vi välkomnas till centralt belägna Thon Hotel 
som serverar kvällens middag. 
 

Dag 8, söndag: Världens ände 
Alta - Honningsvåg: I dag är det dags för två av resans stora höjdpunkter. Vi åker 
genom en nästan sju km lång tunnel till ön Mageröya och Honningsvåg, där vi tar in 
på ett av världens nordligaste hotell, ca 21 mil. Under eftermiddagen kan du följa 
med på en fantastisk upplevelse, fågelsafari. På kvällen serveras det middag på 
hotellet och därefter beger vi oss till Nordkapsklippan, Europas nordligaste 
utsiktsplats, belägen 300 m över havet. Under flera sekler har Nordkap lockat till 
sig nyfikna människor från hela världen och i kväll är det alltså vår tur. Rika på 
upplevelser beger vi oss tillbaka till Scandic Hotel Nordkapp, vackert beläget, 
omgivet av vidunderliga naturscenerier. 
 

Dag 9, måndag: Mot Finnmark 
Honningsvåg - Karasjok: Efter den goda frukosten gör vi en liten rundtur på 
Mageröya och njuter av det arktiska landskapet. Vi passar på att besöka det lilla 
fiskarsamhället Skarsvåg innan vi beger oss mot fastlandet igen. Vi gör ett 
lunchstopp längs den avlånga Porsangerfjorden och tar sedan sikte på samernas 
huvudsäte, Karasjok, Norges kallaste plats med under -51 grader som rekord, ca 27 
mil. Här kan du följa med till Sápmiparken och på nära håll uppleva den samiska 
kulturen som avslutas med middag på en samiskinspirerad restaurang. Övernattar 
gör vi på genuina Scandic Hotel. 
 

Dag 10, tisdag: Ho ho ho 
Karasjok - Rovaniemi: Då vi avnjutit den sista norska frukosten åker vi vidare mot 
finska gränsen. I Finland passerar vi snart stora Enare Träsk, istäckt ända in i juni 
och rik på sik. Detta naturreservat med karga marker och lappländska skogar 
gränsar till Ryssland. Vi njuter av spännande guidning och imponeras av det ödsliga 
landskapet. Strax före Rovaniemi når vi åter polcirkeln och nalkas tomtens hemvist. 
Vi besöker såklart tomtebyn innan vi tar in på komfortabla Scandic Hotel, ca 44 
mil. På kvällen kan du följa med till en renfarm där vi äter middag och tar del av 
spännande fakta om renar. 



 

 
 

 

 
 
Dag 11, onsdag: Söderut i Finland 
Rovaniemi - Vasa: Efter frukost åker vi vidare söderut i Finland. Vi passerar Kemi 
innan vi gör lunchstopp i Brahestad, en av Finlands bäst bevarade trästäder. Framåt 
kvällen kommer vi fram till tvåspråkiga Vasa, ca 56 mil, där vi tar in på Scandic 
Hotel Waskia, vackert beläget vid vattnet, och ser fram emot aftonens middag. 
 

Dag 12, torsdag: Två nordiska huvudstäder 
Vasa - ombordstigning i Helsingfors: Efter frukosten fortsätter färden förbi 
Tammerfors, mot Helsingfors, ca 42 mil. Under eftermiddagen når vi den finska 
huvudstaden och här stiger vi ombord på Tallink/Silja Lines färja som tar oss över 
till den svenska huvudstaden. På fartyget checkar vi in i våra hytter och får tillfälle 
till lite shopping och middag på egen hand ombord. 
 

Dag 13, fredag: Många upplevelser rikare 
Landstigning i Stockholm - Malmö: Vi anländer till Stockholm på morgonen och åker 
ner mot Malmö med många fina minnen och nyfunna vänner, ca 62 mil. Ca kl 20.00 
är vi tillbaka på Öresundsterminalen. 


