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Pääsiäisristeilyllä matkataan 
kiireettömästi ja nautiskellaan 
Norjan rannikon kauniista 
luonnosta. Risteily alkaa pohjoisen 
Kirkkoniemestä ja päättyy 
keväiseen Bergeniin.

Hintaan sisältyy monipuolinen 
retkiohjelma sekä täysihoito 
risteilyn ajan!

30.3. - 5.4.2018

Lukijamatka

MATKATIEDOT
HINTA 1 796 €/hlö ulkohytti, rajoitettu  
  näkymä/ei näkymää
  1 856 €/hlö ulkohytti, sijainti keski- ja 
  alemmilla kansilla
  1 996 €/hlö ulkohytti, sijainti keski- ja 
  ylemmillä kansilla
 
HINTAAN SISÄLTYY
• lennot Finnairin ja SAS:n reittivuoroilla
• 1 yön majoitus Hotelli Ivalossa
• 5 yön risteily valitussa hyttiluokassa
• ohjelman mukaiset kuljetukset
• retket: Lapin luontomuseo Siida, Vesterålenin 
 tunnelmia, Trondheim ja Nidaros
• täysihoito (aamiainen, lounas ja 
 päivällinen päivittäin)
• suomalaisen asiantuntijaoppaan palvelut

LAIVA
M/s Finnmarken on rakennettu vuonna 2002 
Norjassa, matkustajapaikkoja 628. Laivalla 
on miellyttävät ja tilavat salonkitilat upeista 
panoraamamaisemista nauttimiseen. Laiva on 
sisustettu jugendtyyliin. Ravintola, kahvila, baari, 
kirjasto, pelihuone, matkamuistomyymälä, sauna, 
kuntosali. Uima- ja poreallas ulkokannella.

HURTIGRUTEN – 
MAAILMAN KAUNEIN MERIMATKA 

1. PÄIVÄ Helsinki - Ivalo
Lento Ivaloon. Lounas ja vierailu Lapin luontomuseos-
sa, Siidassa. Majoittuminen hotelliin, päivällinen.

2. PÄIVÄ Ivalo - Kirkkoniemi, lähtö risteilylle
Aamiainen. Kuljetus Kirkkoniemeen (n. 240 km), mat-
kan varrella kahvitauko. Lähtö risteilylle klo 12.30. Ilta-
päivällä laiva saapuu Vardøhön, joka on Norjan itäisin 
satama. Päivällinen. 

3. PÄIVÄ Hammerfest ja Tromssa
Aamiainen. Nautitaan näköaloista matkalla Hammer-
festiin, joka oli aikoinaan Norjan pohjoinen pääkau-
punki. Useat tutkimusmatkailijat lähtivät kaupungista 
kohti Pohjoisnapaa. Lounas ja päivällinen. Keskiyöllä 
saavutaan Tromssaan, jossa on mahdollisuus osallistua 
lisämaksulliseen yökonserttiin Jäämerenkatedraalissa.

4. PÄIVÄ Vesterålen ja Lofootit
Aamiaisen jälkeen lähtö Vesterålenin retkelle, jolla 
perehdytään alueen historiaan sekä ihaillaan upeita 
maisemia ja nähtävyyksiä. Harstadin kiertoajelun jäl-
keen matka jatkuu Trondenesin kirkolle ja eteenpäin 
Hinnøyan saaren toiselle puolelle, josta avautuu upea 
näköala vuonoille ja jyrkille vuorille. Ylitetään lautalla 

Gullesfjordin vuono ennen kuin noustaan takaisin Hur-
tigrutenin laivaan. Laiva luovii uskomattomassa luoto-
jen ja pikku saarten verkostossa. Päivän aikana lounas 
ja päivällinen.

5. PÄIVÄ Napapiiri 
Aamiainen. Laiva matkaa Helgelandin rannikolla, joka 
tunnetaan lukemattomista luodoistaan ja jyrkistä gra-
niittiseinämistään. Napapiirin ylityksen jälkeen nähdään 
Seitsemän sisaruksen huiput. Lounas ja päivällinen.

6. PÄIVÄ Trondheim ja Kristiansund
Aamiaisaikaan saavutaan Trondheimiin ja lähdetään 
retkelle. Kiertoajelulla käydään myös Nidarosin kated-
raalissa, Norjan suurimmassa keskiaikaisessa kirkossa. 
Paluu laivalle ja lounas. Seuraava pysähdys on Kristi-
ansundissa, jonka jälkeen jatketaan matkaa avomerellä 
kohti Moldea. Päivällinen. 

7. PÄIVÄ Bergen - Helsinki
Aamiainen ja lounas. Risteily päättyy Bergeniin klo 
14.30. Ajo lentokentälle ja lento Oslon kautta Helsin-
kiin.

Katso tarkemmat tiedot: lomalinja.fi/kotiliesi

Asiantuntijaopas 
Marja Rantanen on 
opastanut Hurtigruten-
risteilyjä vuodesta 1998. 
Asiantuntijuutta tukee 
noin 100 tehtyä matkaa 
tällä reitillä.

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA LOMASI    I    24H VERKKOKAUPASTA LOMALINJA.FI 
TAMPERE  p. 010 289 8100   I   HELSINKI  p. 010 289 8102   I   RYHMÄT p. 010 289 8101 

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 23 €/varaus. Verkkokaupassa palvelumaksua ei peritä.


