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Aktiivimatkaajan Lofootit – lähempänä luontoa 869 € 

23.-28.5.2022. 

Koe satumaiset saarimaisemat ja kuvaukselliset kalastajakylät patikoiden Lofooteilla. 

Uutuusmatkamme antaa mahdollisuuden kokea Lofootit lähempänä luontoa ja viivymme perillä 

Svolvaerissa kolmannen yön, entisen kahden yön sijaan - asiakaspalautteiden toiveiden mukaisesti! 

Patikkaretkemme kestävät noin neljä tuntia, kuljemme vaihtelevissa maastoissa ja yhdellä 

retkeilyoppaalla on maksimissaan 10 asiakasta ryhmässään. Tämä mahdollistaa turvallisen ja 

mukavan matkatahdin luonnossa. Matkaan sisältyy myös Trollfjorden -vuonoristeily modernilla, 

lähes äänettömällä hybridialuksella. Tällä matkalla majoitumme mukavasti keskitason hotelleissa ja 

olemme sisällyttäneet teille runsaasti aterioita useammalle matkapäivälle. Mukaan mahtuu 20 

aktiivimatkailijaa. Mikäli haluat Lofooteille, mutta et osallistua patikkaretkillemme matkan hinta on 

809 €. Tervetuloa mukaan uudistetulle Lofoottien matkallemme!  

       

Patikkaretkillä pääsemme lähemmäs luontoa ja näemme kenties Lofoottien kuuluisia tunnuslintuja, lunneja, tai saarilla 

pesiviä merikotkia ja vuonoristeilyllä voimme nähdä jopa merinisäkkäitä. Kuvat https://media.nordnorge.com/  ja Virpi 

Perunka. 

MATKAOHJELMA 

Maanantai 23.5.  OULU - NARVIK (illallinen)  

Aloitamme matkan Oulusta kohti Torniota ja Ruotsin rajaa. Rajanylityksen jälkeen matkamme taittuu 

Haaparannalta kohti kohti Kiirunan kaivoskaupunkia. Välillä omakustanteinen lounas. Päivän 

kauneimmat seudut ovat Torniojärven ympäristössä. Iltapäivällä matka taittuu komeissa 

tunturimaisemissa, joissa myös Ruotsin ja Norjan raja sijaitsee. Riippuen matkustusmääräyksistä, 

mahdollinen koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen tarkastus rajalla. Narvik on vilkas 

satamakaupunki, jolla oli myös mielenkiintoinen rooli toisen maailmansodan aikana. Hotellimme 

Scandic Narvik sijaitsee kaupungin keskustassa, joten ilta- tai aamukävelylle on helppo lähteä. 

  

Tiistai 24.5. NARVIK- SVOLVAER (aamiainen, illallinen)  

Nautimme aamiaisen tyylikkäässä hotellissamme ennen kuin jatkamme matkaamme kohti 

Lofootteja. Alkumatkasta seurailemme Ofotvuonon rantoja ja myöhemmin maisemaa koristavat 

vuorten teräväkärkiset huiput sekä saariston kirkasvetiset poukamat. Saavumme Scandic Svolvaer 

hotelliimme iltapäivällä, jonka jälkeen vapaata aikaa. Matkanjohtaja antaa vinkkejä itsenäisiin 

kävelyretkiin.  Päivän päätteeksi kokoonnumme yhteiselle illalliselle hotellissamme. Illallisen 

yhteydessä seuraavan päivän patikkaretken info. 
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Keskiviikko 25.5. SVOLVAER (aamiainen)   

Näemme päivän aikana Lofoottien maisemia niin bussista kuin patikoiden. Saariryhmä tunnetaan 

historiallisesti turskan kalastuksen keskuksena ja lukuisissa kalastajakylissä näkee suuria 

turskankuivatustelineitä.   

Lähdemme ensimmäiselle patikkaretkellemme Hauklandin hienolta rannalta. Reittimme kiertää 

Mannen nimisen vuoren ympäri, seuraillen polkua rannan ja vuorenrinteen välissä. Välillä on todella 

kauniita kuvauspaikkoja ja pysähtelemme nauttien maisemista. Leppoisaan tahtiin kulkien kävely 

kestää noin neljä tuntia. Kävely alkaa Hauklandin rannalta ja päättyy Uttakleivin rannalle. Vuoren 

rinteillä voi näkyä monenlaisia lintuja, mutta myös kotieläimiä, sillä täällä laiduntaa 1000-2000 

lammasta huhtikuusta syksyyn asti. Patikkaretkelle voi ottaa pientä purtavaa, sillä kauniilla säällä 

täällä on todella kiva nauttia lounasta pikniktyyliin.  Palaamme hotelliimme iltapäivällä, ilta vapaa 

Svolvaerissa omalle tekemiselle. 

   

Kauniit lunnit ovat Lofoottien vierailijan toivelistan kärkipäässä. Hauklandin ranta Mannen vuorelta nähtynä. Retkelijä voi 

törmätä joskus paikallisiin otuksiin luonnossa! Kuvat https://media.nordnorge.com/  

 

Torstai 26.5. SVOLVAER (aamiainen) 

Heräämme toiseen aamuun Lofooteilla ja valmistaudumme päivän mukavaan ohjelmaan nauttimalla 

hotellin aamiaisesta. Tämän päivän patikkaretkemme alkaa Eggum nimisestä kalastajakylästä, jossa 

on toisen maailmansodan aikaisen saksalaisen tutka-aseman rauniot. Kulttuurimaisemaa 

täydentävät maailmankuulun arkkitehtitoimiston Snohettan reilu kymmenen vuotta sitten 

suunnittelemat hulppeat fasiliteetit matkailijoille. Tämä kokonaisuus on ympäröivän luonnon kanssa 

varsin vaikuttava ja luo hienot puitteet retkeilylle ympäristössä. Teemme jälleen paikallisten 

oppaiden johdolla noin neljän tunnin mittaisen patikkaretken osin vuoristopoluilla ja osin rannalla. 

Välillä nautimme retkieväitä ja kuvaamme ympäröivää luontoa. Retken päätteeksi käymme 

Henningsvaerin kalastajakylässä, jossa vapaa-aikaa.  

     
Etenemme rauhallista tahtia, hitaimpien mukaan maisemista nautiskellen ja valokuvaten.Saksalaisen sodanaikaisen 

tutka-aseman rauniot tuovat maisemaan historian havinaa. Kuvat https://media.nordnorge.com/   
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Perjantai 27.5. SVOLVAER – NARVIK (aamiainen, illallinen)  

Kolmas ja viimeinen aamu Svolvaerissa. Aamupalan jälkeen siirrymme kävellen satama-alueelle, 

jossa nousemme Brim Explorer yhtiön moderniin hybridialukseen. Tämä, lähes äänetön alus vie 

meidät Lofoottien kuuluisaan Trollfjorden vuonoon. Vuono on kapeimmillaan vain noin 100 metriä 

leveä ja sen ympärillä nousevat vuorenrinteet ylös 1000 metriin, joten kontrasti on vaikuttava. Laivan 

vedenalainen drone kuvaa elämää pinnan alla, niin saamme erittäin hyvän käsityksen vuonon 

luonnonoloista siellä. Vuonoristeily kruunaa Lofoottien oleskelumme. 

Päivällä jätämme satumaiset saaret taaksemme ja aloitamme matkan kohti satamakaupunki 

Narvikia ja sen tuttua Scandic hotellia. Matkamme viimeisenä iltana nautimme vielä yhteisen illallisen 

ja muistelemme kiertomatkamme huikeita maisemia ja lomakokemuksia.  

 

Lauantai 28.5. NARVIK – OULU (aamiainen, retkilounas)  

Aamiaisen jälkeen aloitamme kotimatkan Norjan ja Ruotsin tunturimaisemien halki, pysähdymme 

kuvaamaan komeita maisemia missä mahdollista. Nautimme päivällä yksinkertaisen retkilounaan. 

Illansuussa saavumme Ouluun monia maisemamuistoja rikkaampana.  

 

 

Brim Explorer Trollfjorden vuonoristeilyn maisemia. Kuvat: Brim Explorer 
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Matkan perushintaan sisältyy:  

- majoitus ohjelman mukaisissa hotelleissa jaetussa kahden hengen huoneessa (lisämaksu yhden 

hengen huoneesta 325 e)  

- ohjelmassa mainitut ateriat  

- opastetut patikkaretket paikallisen oppaan johdolla (max. 10 hlöä / ryhmä) 

- bussimatkat V. Alamäen turistiluokan busseilla  

- matkanjohtajan palvelut. Patikkaretket paikallisen englantia / norjaa puhuvan oppaan johdolla. 

Huomioitavaa:  

- matkan reititys voi muuttua koronarajoitteiden vuoksi ja sen myötä hotellit. 

- ryhmäkoko 24–42 matkustajaa. Aktiivimatkailjoita mahtuu mukaan max. 20.  

- matkan varausmaksu on 200 e ja se erääntyy maksettavaksi viimeistään 1.4.2022 ja matkan 

loppumaksu maksetaan viimeistään 35 vrk ennen matkan alkua. 

Lisämaksusta:   

- bussissa toivepaikka, matkustusmukavuutesi lisäämiseksi tarjoamme mahdollisuuden varata 

bussista etukäteen tietyn paikan. Varaa mieleisesi paikka bussista, lisähintaan: 1. rivin paikka 120 

e, 2. rivin paikka 45 e, tai jokin muu paikka 25 e Hinta per penkkipari ja näin koko penkkipari on 

käytössänne koko matkan ajan. Pidätämme oikeudet varaustilanteen muutokseen paikkojen osalta.  

 

Mikäli et halua patikoimaan, voit lähteä Lofooteille perinteisellä LUONNONKAUNIS LOFOOTIT 

ohjelmalla. Silloin pääset patikkaretkien aikana bussillamme kiertoajeluille saaristoon, voit jäädä 

Svolvaeriin nauttimaan kaupungin tunnelmasta, tai vierailla sen museoissa ja akvaariossa. Jos 

valitset leppoisamman matkaohjelman, hyvitämme patikkaretkipaketin hinnan sinulle. Ohjelma 

nettisivullamme.   

Uutta, pelkkä bussikuljetus Lofooteille! Oletko omatoiminen ja haluat itse päättää lomapäiviesi 

sisällön, mutta haluat helpon tavan kulkea pitkä matka Lofooteille? Tarjoamme mahdollisuuden 

riisuttuun versioon matkastamme, jolloin ostat meiltä vain pelkän kyydin hintaan 169 €. 

Lisämaksusta hotellit ja muut palvelut. 

   

Turskan kuivaustelineet ovat tyypillinen näky saaristossa. Kuva: https://media.nordnorge.com/  Svolvaerjn satama-alue. 

Kuva: Virpi Perunka 
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