LOFOTEN &

SVENSKA LAPPLAND
På denna resa upplever vi magisk natur i många
skiftningar; den svenska något mildare fjällen med
sin subarktiska flora och fauna, den norska mer dramatiska fjällvärlden där branta berg reser sig ur
grönskimrande fjordar. Vi reser även genom kultur,
tid och rum då vi bekantar oss med vikingarnas
historia och forna levende liksom den samiska kulturen och dess historia.
DAG 1

VÄRLDSARV, NORRA POLCIRKELN

Arlanda - Jokkmokk

Resan startar på Arlanda varifrån vi med flyg reser till Luleå där vår guide och buss möter upp. Vi inleder vår
resa med en gemensam välkomstlunch innan vi lär känna Residensstaden Luleå och världsarvet Gammelstad
Kyrkstad, med sina över 400 väl bevarade kyrkstugor.
Vidare fortsätter vi norrut med vår buss, vi passerar Norra Polcirkeln och i Jokkmokk stannar vi till för natten.
Under kvällen äter vi en gemensam middag. (L,M) - ca 17 mil. Boende: Hotell Jokkmokk.
DAG 2

ÁJTTE, ICEHOTEL

Jokkmokk-Narvik

Vi äter frukost på vårt hotell innan det har blivit tid att bekanta oss med samerna, deras kultur och dess historia
genom ett besök på Ájtte– Svenska Same & Fjällmuseet. Efter besöket reser vi med vår buss vidare norrut och i
Jukkasjärvi stannar vi för lunch och ett besök på det världsberömda Icehotel som nu kan visa upp isklädda sviter även sommartid, dels tack vare Midnattsolen. Vi får här beskåda vackra isskapelser men också få ta del av
hur detta iskomplex kan bli till med hjälp av det frusna Torneträsk.
Efter besöket fortsätter vi med buss - vi passerar Kiruna som för tillfället genomgår världens största stadsomvandling, då hela stadskärnan måste förflyttas som ett resultat av gruvbrytningen. Resan fortsätter efter Nordkalottvägen - Sinnenas väg, som anses vara en av världens vackraste vägar med utsikt över långa Torneträsk
och en dramatisk fjällvärld. Övernattning och middag i Narvik. (F, L & M) - ca 38 mil. Boende: Thon Hotel Narvik*
* Avresa 12/7 bor vi på Quality Grand Royal i Narvik

DAG 3

FJORDKRYSSNING TILL TROLLFJORDEN

Narvik-Svolvaer

Efter frukost börjar vår färd mot Lofoten. Håll kameran i beredskap för att fånga ögonblickets bilder av fåglar, fjällblommor, fiskodlingar, tunnlar och vägar som plötsligt verkar ta slut för att återigen dyka upp på andra sidan fjorden.
I Hanøy kliver vi av bussen för att istället färdas med båt sista sträckan till Svolvaer. Nu väntar en 3 timmar
tur med båt till den vackra och världskända Trollfjorden. Under turen har vi stor chans att få se de mäktiga havsörnarna och få mata sjöfåglar. Ombord på båten serveras en värmande fisksoppa. Vi ankommer till Svolvaer, Lofotens ”huvudstad” och checkar in på vårt hotell de två kommande nätterna. Fri tid att strosa i denna vackra stad
finns, innan vi tillsammans äter en gemensam middag på hotellet. (F, L & M) - ca 25 mil.
Boende: Thon Hotel Svolvaer
DAG 4

LOFOTEN, VIKINGAMUSEUM

Lofoten

Frukost. Vi ägnar hela dagen åt att upptäcka sköna Lofoten. På ofattbart vackra vägar kör vi i långsam takt ut och
in i dalar och havsvikar. Landskapet är en dröm för fotografen som efter varje vägkrök möter nya storslagna vyer.
Fjordar med grönskimrande vatten och sylvassa fjälltoppar. Vi passerar vackert belägna fiskebyar och Rorbuer och
besöker Vikingamuseet Lofotr där vi på lammkött som serveras med gräddfil och vikingabröd. På vägen tillbaka
gör vi ett stopp i den idylliska fiskebyn Henningsvaer tiden är fri för var och en att på egen hand lära känna den
genuina fiskebyn och kanske ta en fika på något av de mysiga caféerna. På kvällen äter vi en gemensam middag
på vårt hotell. (F, L & M) - ca 15 mil. Boende: Thon Hotel Svolvaer.
DAG 5

SVENSKA FJÄLLEN, KIRUNA

Lofoten –Kiruna

Vi tar farväl av Lofoten för denna gång. Efter den vackra färden längs Lofastvägen mellan fjäll och djupblå fjordar
når vi Tjeldsundsbron som tar oss över till fastlandet. Här stannar vi för en bensträckare innan vi fortsätter vår
resa. När vi närmar oss den svensk-norska gränsen kan vi se en mängd fritidshus eller på norska ”hytter” som är
uppbyggda lite var och hur som helst. Vi fortsätter vår resa genom den svenska fjällen, och vid klart väder kan vi
se det vackra naturmotivet - Lapporten. Vi stannar för lunch efter vägen och i Kiruna finns fri tid till var och en
innan vi når Kiruna flygplats och hemresan tar vid. (F,L) - ca 38 mil.

Ingår i resans pris:
•
Flyg Arlanda-Luleå & Flyg Kiruna-Arlanda
•
4 nätter del i dubbelrum inkl. frukost
•
4 middagar
•
5 luncher
•
Entré & presentation på ICEHOTEL

•
•
•
•
•

Entré och presentation på Lofotr Vikingamuseum
Fjordkryssning
Entré och presentation Ájtte
Transfer i helturistbuss enligt program
Färdledare från Via Luleå som möter upp i Luleå

Betalningsvillkor:
Anmälningsavgift om 1500 kr erlägges inom 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning: 45 dagar innan avresa.
Särskilda bestämmelser:
Vi förbehåller oss rätten att ställa in resan vid mindre än 25 anmälda resenärer. Vi reserverar oss för eventuella valuta– och
skatteförändringar efter 4/11-2022. Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll som kan komma att påverka programmets genomförande. Fullständiga bokningsvillkor erhålles vid bokningstillfället.

BOKA DIN RESA PÅ www.vialulea.se
eller ring 0920-23 23 50

VIA LULEÅ RESOR AB
Nordkalottvägen 20, 972 54 LULEÅ
Telefon: 0920–23 23 50 Mail: info@vialulea.se

Via Luleås kompletterande villkor
Följande villkor kompletterar och förtydligar Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens villkor för paketresor och gäller
specifikt för Via Luleås resor. För fullständiga resepaketlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/
svensk-forfattningssamling/paketreselag-20181217_sfs-2018-1217
Korrekt namn vid bokning & kontroll av färdhandlingar
I samband med bokning är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag tillåter
inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande
kostnader. Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de har erhållits. Eventuella felaktigheter
måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
Pass, visum och inresebestämmelser
Resenären ansvarar själv för att ha samtliga dokument, intyg och resehandlingar som är nödvändiga och giltiga enligt respektive lands inresebestämmelser. Samt att samtliga krav för inresa i respektive land är uppfyllda. Via Luleå kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter
Vaccinationer/mediciner
Nödvändiga vaccinationer utgör resenärens eget ansvar. Vilka vaccinationer du behöver varierar från land till land beroende
på vilka sjukdomar där finns. Hos en vaccinationscentral eller läkare kan resenären få exakta rekommendationer för resan,
utformade efter sin egen situation. Resmålet i respektive land är avgörande liksom resans längd och årstid. För mer information om vaccinationer och hälsoråd inför resan – kontakta din vaccinationscentral eller se på www.1177.se
För medtag av egna mediciner på resan skall intyg om dessa finnas med. För mer info fråga din vaccinatör.
Via Luleås rätt till ändringar
Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna som erhålles
ca 2 v innan avresa. Via Luleå ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.
Via Luleå förbehåller sig rätten att före avtal med resenären vidta ändringar av uppgifter som är felaktiga på grund av tryck
eller korrekturfel. Vi reserverar oss också för ändringar av priser, resedatum, flygbolag, hotell och andra förändringar i programmet som vi inte kunnat förutse.
Efter ingått avtal har Via Luleå rätt att justera priset i det fall ändringen beror på ändrade flygskatter/
flygavgifter,hamnavgifter eller ändrade valutakurser eller liknande situationer som arrangören inre råder över.
Ändringar av dagsprogram: rundresor, kryssningar och jämförbara arrangemang är avancerade och kräver, för att bibehålla
högsta kvalitet, en viss form av flexibilitet. Exempel på sådant som kan spela in är ändrade väderförhållanden samt åtgärder
för att säkerställa säkerhet vid programmens genomförande på grund av externa situationer som arrangören ej kan råda
över. Detta medför att aktiviteter planerade för en viss dag under resan kan senare- eller tidigareläggas samt förändras.
Anmälningsavgift och slutbetalning
Via Luleå tar ut en första delbetalning (anmälningsavgift) om 1500 i anmälningsavgift. Slutfaktura på resan förfaller 45
dagar före avresa om inget annat anges på bokningsbekräftelsen. Resan kan betalas via bankgiro eller Swish.
Minimiantal för resors genomförande
Minsta antal resenärer presenteras i respektive resas faktaruta. Om antalet understiger minimiantalet förbehåller Via Luleå
sig rätten att ställa in resan. Resenären ska meddelas om detta senast 21 dagar före avresa. Erlagda betalningar återbetalas
förutom eventuella frivilliga tillval såsom avbeställningsskydd.
Avbeställningsskydd & Reseförsäkring
Det är resenärens ansvar att kontrollera att man har ett fullgott skydd både när det gäller för händelser som inträffar innan
avresa samt under resans gång. Via Luleå kan erbjuda avbeställningsskydd via Europeiska ERV, 7% av resans pris, kontakta
oss för mer information. Observera att avbeställningsskyddet alltid måste tecknas i samband med bokningstillfället, innan
något har betalats in på resan. Observera att vid eventuellt inställd resa återbetalas Avbeställningsskyddet ej då det inte ingår i paketresan.

Överlåtelse av resa
Flygbiljetter är personliga och hos flera flygbolag är namnändring ej möjlig, namnbyte innebär då avbokning och nybokning. I fall där namnbyte är möjligt sker detta mot kostnad som kan variera beroende på vilken avgift leverantören tar ut.
Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkat. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.
Resenärens avbeställning
Avbeställning av resan skall ske omgående till Via Luleå Resor 0920-23 23 50 eller på info@vialulea.se Erlagd avgift för
avbeställningsskydd återbetalas ej.
Avbokningsregler
Avbokningskostnad vid avbeställning:
Tid före avresa
Mer än 45 dagar
betald anmälningsavgift
45-0 dagar
100% av resans pris
Observera att avbeställningskostnader måste betalas fullt ut även om de är större än inbetald handpenning.
Önskemål
Via Luleå försöker alltid om möjligt är, att tillfredsställa särskilda önskemål. Önskemål är dock just önskemål och kan så
länge som de inte har bekräftats skriftligen som bokade, inte garanteras.
Tillägg för flygresan
Vid bokning av speciell placering på flyg, behov av hjälpmedel för ombordstigning och speciella måltider så ligger ansvaret för genomförandet på flygbolaget och kan inte garanteras av Via Luleå.
Force Majour
Via Luleå kan inte ställas till svars för omständigheter utanför vår kontroll som leder till sjukdom, död, skador på egendom osv. som förorsakats av händelser likt terrordåd, politiska oroligheter, krig, brand osv.
Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av
allmän svensk domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

