NORVEÇ - LOFOTEN ADALARI

Tur Kodu : BKL162
Zorluk: NORVEÇ - LOFOTEN ADALARI
5 gece 6 gün
1750 EUR'den başlayan fiyatlar
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Dünya’nın belki de en huzurlu ülkesi: Norveç
Norveç’in güzelliğiyle nam salmış Lofoten Adaları
Lofoten’de şirin bir kasaba: Svolvaer
Geceyarısı güneşi eşliğinde sea kayak aktivitesi
100 yıllık geleneksel balıkçı teknesiyle balık avı
Tertemiz kuzey şehirleri, kasabaları ve köyleri
Viking kültürüne yakından bir bakış

●

Vizeli

Program
1. Gün - NARVIK, SVOLVAER
Narvik Havalimanı (EVE)’nda buluşmanın ardından Svolvaer’e doğru yola çıkıyoruz ve otelimize yerleşiyoruz. Odalara yerleştikten
sonra bir süre dinlenip yorgunluğumuzu atıyoruz. Ardından akşam yemeği için tekrar buluşuyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

2. Gün - FLOYA & DJEVELSPORTEN YÜRÜYÜŞLERİ, SVOLVAER
Kahvaltının ardından otelden ayrılıp gezimize başlıyoruz. Floya ve Djevelsporten yürüyüş parkurları Svolvaer’e çok yakındır. Bu kısa
ama biraz yoğun bir yürüyüş sizi Svolvær'den yaklaşık iki saat içinde yaklaşık 600 m yüksekliğe kadar çıkaracak. Yürüyüş
esnasında ünlü Svolværgeita'nın harika bir manzarasını, Djevelporten kaya yapısını ve daha sonra Fløya'nın tepesinden Doğu
Lofoten'in muhteşem bir manzarasını göreceksiniz. Fløya Tepesi’nin son kısmı sadece deneyimli yürüyüşçüler içindir bu yüzden
birkaç metre daha aşağıdaki manzaranın muhteşemliğiyle yetineceğiz. Yürüyüşün ardından Svolvaer’deki otelimize dönüp
dinleniyoruz. Ardından şehir turumuzu gerçekleştirip akşam yemeğine gidiyoruz.
Konaklama Yeri

yer - 3 Yıldızlı Otel

3. Gün - KABELVAG, HENNINGSVAER, BALIKÇILIK AKTİVİTESİ
Otelde alacağımız kahvaltının ardından ilk önce Kabelvag Köyü’ne uğruyoruz. Burada yapacağımız kısa gezintinin ardından
Rørvikstranda plajına geçiyoruz. Hava güzelse yüzme ihtimalimiz olabilir. Plajdan ayrıldıktan sonra bir çok adadan oluşan
Henningsvær kasabasına gidiyoruz. Adaların çok sayıda köprüyle birbirine bağlandığı bu kasaba Lofoten’in Venedik’i olarak da
adalandırılmaktadır. Kasabayı gezerken denize sıfır stadyumuna da uğramamazlık etmiyoruz. Kasabadan ayrıldıktan sonra balıkçılık
aktivitemiz için tekrar Svolvaer’e dönüyoruz.
2017 yılında 100 yaşına giren geleneksel balıkçı teknemizle yaklaşık 4 saat sürecek aktivite boyunca kömür balığı, mezgit, uskumru
ve kıyı morinası yakalama şansımız olacak. Gemide fileto yapmayı da öğreniyoruz. Balıkları pişirecek bir yer bulursak yanımıza
alabiliriz. Havada mangal kokusu var. :)
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

4. Gün - TJELDBERGTINDEN YÜRÜYÜŞÜ, BALLSTAD, BORG, EGGUM SEAKAYAK
Kahvaltının ardından Svolvaer ve Kabelvag arasındaki dağ olan Tjellbergtinden’e yürüyüşümüz başlıyor. Kah yürüyüş yolundan kah
keçi parkurlarından yaptığımız yürüyüş boyunca Svolvaer, Kabelvag, Vestfjord ve Norveç ana karasının muhteşem manzarası
bölüm bölüm bize eşlik ediyor. 352metrelik dik bir tırmanış sonrası ulaştığımız zirvenin ödülü ise az önce saydığımız yerlerin 360
derecelik panoramik manzarası olacak.
İniş-çıkış yaklaşık 3-4 saat yürüyüşün ardından otelimize dönüyoruz ve dinlenmeye çekiliyoruz. Dinlenmenin ardından yeniden
yollara düşüyoruz.

İlk olarak Lofoten’in en büyük balıkçı köylerinden biri olan Ballstad’a gidiyoruz. Ardından Leknes üzerinden Kuzey Kutbu
sörfçülerinin uğrak yerileri olan Haukland ve Unstad plajlarına uğruyoruz. Unstad’dan ayrıldıktan sonra Borg Lofotr Viking Müzesi’ne
gidiyoruz. (Açık olduğu saatlere göre Svolvaer’den Ballstad’a giderken de uğrayabiliriz.) Vikinglerin yaşamı hakkında bilgiler edinip
müzeden ayrılıyoruz ve günün son durağı seakayak başlangıç noktamız olan Eggum’a geçiyoruz.

Gece, fiyortları ve adaları keşfe çıkmak sea kayak turuna başlıyoruz. Gece yarısı güneşi ile kürek çekmek sadece kutup dairesi
içinde yapabileceğimiz eşsiz bir deneyimdir. Ufuk çizgisinin altına düşmeyen güneş bize gezi boyunca muhteşem bir renk cümbüşü
sağlıyor.
Eggum Plajı’ndan başlayacak gezide kuzeydoğu yönündeki küçük adaların etrafında kürek çekeceğiz. Kürek çekerken enerjimizi
korumak için atıştırmalıklar ve sıcak içecek ikramı da olacak. Mola noktalarımızda manzaranın tadını çıkarırken yerel rehberimizden
Vikingler hakkında dinlediğimiz hikayelerin keyfini çıkarıyoruz. Bu yoğun günün sonunda kendimizi güç-bela otelimize atıp uykuya
dalıyoruz. :)
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

5. Gün - RAMBERG, REINEBRINGEN, Å
Kahvaltının ardından Lofoten Adaları’nın en uç noktasına doğru yola koyuluyoruz. İlk olarak Ramberg kasabasına uğruyoruz.
Hemen ardından Kavalvika sahiline kısa bir yürüyüşümüz var. Yürüyüşün ardından yine muhteşem bir manzara için Reine
kasabasına doğru yola devam ediyoruz. Kasabada biraz soluklandıkatan sonra Reinebringen yürüyüşüne başlıyoruz. Ağaçlık bir

landan başlayan parkur dağın güney yamacından devam ediyor. Kısa diyebileceğimiz bu tırmanış çok dik bir eğime sahip bu yüzden
tüm gezi boyunca olduğu gibi burada da sosyal mesafeyi koruyoruz. Böylece birimiz kayarsa domino etkisine maruz kalmamış
oluruz. :) Bu tırmanışın sonunda aşağıda yol belirecek ve biraz daha ilerledikten sonra Reine Köyü ve fiyortlar tüm ihtişamıyla
karşınıza çıkıyor. İsteyenlerle 150m daha ilerleyip önü daha açık olan zirveye geçebiliriz. Manzaranın keyfini çıkarıp Instagram
paylaşımlarımızı yaptıktan sonra Lofoten Adaları’ndaki yolun bittiği Å kasabasına gidiyoruz. Artık araç ile gidilebilen son noktadayız.
Bu şirin balıkçı köyünü gezip batıdaki manzara noktasına kısa bir yürüyüşle varıyoruz. Ardından Svolvaer’e dönüyoruz.
Konaklama Yeri
yer - 3 Yıldızlı Otel

6. Gün - DÖNÜŞ
Sabah erken kahvaltının ardından Narvik/Harstad Havaalanı’na doğru yola çıkıyoruz ve bir başka BUKLATUR yurt dışı
macerasında buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri
- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
Fiyata Dahil Olanlar
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5 gece konaklama
5 kahvaltı
Havaalanı transferleri
Tüm ara transferler
Tüm geziler
Eggum Seakayak Ücreti
Balıkçılık Gezisi Ücreti
Balıkçılık ekipmanları
Tursab Zorunlu Sigortası
Tüm vergiler
KDV

Fiyata Dahil Olmayanlar
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İstanbul - Narvik - İstanbul uçak biletleri
Tüm öğle & akşam yemekleri
Kişisel harcamalar
Vize ücreti & Yurtdışı çıkış harcı
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

