
  
 

 
 

 
EFTERTUR MED HURTIGRUTEN 

6 - 9 JULI 2012 
Hurtigruten är känd som världens vackraste sjöresa. Gör slag i drömmen och följ med på en del av denna omtalade 
båtrutt som gått längs norska kusten ända sedan 1893. Hurtigruten är det bästa sättet att uppleva Norge på eftersom du 
kommer närmare landskapet och fjordarna är på något annat sätt att resa. Upplev midnattssolen och den vackra orörda 
naturen, njut av god mat och bekvämt boende ombord på fartyget och gör spännande utflykter i land under stoppen. Du 
får garanterat en upplevelse med minnen för livet! 
 
Vår resa går med M/S Midnatsol som är ett av de senaste tillskotten i fartygsflottan. Fartyget har en stor tvåvånings 
panoramasalong över fören och stora fönsterytor som släpper in mycket naturligt ljus samt en utomordentlig utsikt. Alla 
hytter har dusch/bad/wc och enkelsängar, varav en kan göras om till soffa. Maten ombord är inspirerad av traditionella 
rätter från de platser och hamnar vi besöker. Det är färska, säsongsbetonade råvaror och lokalt producerad mat.  

 
PROGRAM 

 
6 juli  Harstad 
Fredag  
  Den som väljer att förlänga resan med en tur med Hurtigruten till Nordkap, lämnar tåget och 

den övriga gruppen på morgonen den 6 juli. Vi tar ordinarie tåg till Riksgränsen, där vi byter 
till buss. Den vackra vägen till Harstad tar ca 2 timmar att köra.  

   
 15.00 Ankomst till Harstad.  

 
Harstad bjuder på en trevlig blandning av gammal och ny arkitektur.  
 
Ute på Trondeneshalvön kan besökarna vandra genom historien; lära sig om vikingen Tore 
Hunds strid mot Olav den helige 1030, besöka Trondenes kirke från 1200-talet och betrakta 
Adolf-kanonen, världens största landbaserade kanon från andra världskriget. På Trondenes 
Historiske Senter sammanfattas historien genom film och utställningar. 
 
Naturen i Nordnorge är varierad och präglas av fjordar och fjäll. Runt Harstad ligger 
tillgängliga fjäll som passar för både korta och längre turer. Stillheten och frånvaron av andra 
människor ger en fantastisk ro.  

   
  Vi checkar in på: 

Thon Hotell Harstad 
Sjøgaten 11 
9400 Harstad 
Tlf: +47 77 00 08 00 
 
Hotellet ligger perfekt vid hamnen mitt i centrum. Det är gångavstånd till fartyget.  

   
  Resten av dagen på egen hand i Harstad. 



  
 

 
 

   
7 juli  Hurtigruten - Tromsö 
Lördag  
  Frukost på hotellet. 
   
 08.00 Avresa med M/S Midnatsol från Harstad.  
   
  Resan går norrut med ett kort stopp i Finnsnes. 
 12.00- 

14.30 
Stor lunchbuffé med kalla och varma rätter, samt desserter.  

   
 14.30- 

18.30 
Fartyget gör stopp i Tromsö. Ishavskatedralen är det mest kända landmärket, med sin spän-
nande design och speciella glasmosaik. Både universitetet och de många turisterna har bidragit 
till stadens aktiva kulturliv. Här finns också många välbesökta restauranger och kaféer.  

   
 18.30- 

21.00 
Trerätters middag serveras ombord. 

   
  Under kvällen och natten gör fartyget korta stopp i Skjervøj, Øksfjord och Hammerfest. 
   
8 juli  Hurtigruten - Nordkap 
Söndag  
 07.30- 

10.00 
Frukostbuffé. 

   
  Fartyget gör ett stopp i Havøysund. 
   
 11.45- 

15.15 
Fartyget gör stopp i Honningsvåg, porten till det spektakulära Nordkap. En utflykt dit ingår i 
resans pris. Nordkap är kontinentens yttersta punkt, på 71 breddgraden. På vägen dit kör vi 
genom ett storslaget subarktiskt landskap. Vi besöker en liten sameby och om vi har tur får vi 
se betande renar. Själva Nordkapsplatån reser sig 307 meter upp från det kalla Ishavet. När du 
beundrar utsikten måste du passa på att ta ett foto vid globen – längre norrut än så här kommer 
du kanske aldrig. Nordkaphallen är ett modernt upplevelsecenter som visar film i 
panoramaformat om Nordkap under de fyra årstiderna. Du kan också köpa souvenirer, se 
utställningar och köpa något att äta.  

   
 18.30- 

21.00 
Denna kväll serveras en enastående fräsch och god Nordkapsbuffé med skaldjur och mängder 
av andra delikatesser.  

   
  Under kvällen och natten gör fartyget korta stopp i Kjøllefjord, Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord, 

Vardø och Vadsø. 
   
9 juli  Hurtigruten - Kirkenes 
Måndag  
 07.30- 

10.00 
Frukostbuffé 

   
 09.45 Ankomst till Kirkenes där vi stiger av fartyget. Transfer till flygplatsen. 
   
 12.00 Avresa från Kirkenes med DY311, ankomst till Oslo 14.05 
   
 17.00 Avresa från Oslo med DY820, ankomst till Stockholm/Arlanda 18.00 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
 

EFTERTUR MED HURTIGRUTEN 6 – 9 JULI 2012 
 

Pris och villkor för resan 
 
Pris per person i insideshytt 10 700:- 
Tillägg för utsideshytt 750:- 
Avbeställningsskydd 400:- 
 
I priset ingår:  
• Tågresa Kiruna-Riksgränsen i andra klass 
• Bussresa med norsktalande guide Riksgränsen-Harstad 
• Plats i delat dubbelrum på Thon Hotel Harstad 6-7 juli 
• Frukost på hotellet i Harstad  
• Plats i delad insideshytt på M/S Midnatsol 7-9 juli  
• Frukost ombord på fartyget 8 och 9 juli  
• Lunch ombord på fartyget 7 juli, exkl dryck 
• Middag ombord på fartyget 7 och 8 juli, exkl dryck 
• Utflykt till Nordkap 8 juli  
• Färdledare från Ask Mr. Nilsson 
• Flyg Kirkenes-Stockholm i ekonomiklass med Norwegian 
 
I grundarrangemanget ingår ej: 
• Övriga arrangemang, måltider och drycker ej nämnda ovan  
• Drycker till måltider  
•  Avbeställningsskydd  
 
Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll. 
 
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
Vi har ett begränsat antal platser och bokningarna registreras i den ordning de kommer in till oss. För att genomföra 
efterturen krävs minst 10 deltagare. Sista anmälningsdag är 1 april 2012.  
 
I samband med anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 1 000:-per person. Anmälningsavgiften är inte 
återbetalningsbar vid ev avbokning.  Skulle vi ställa in resan pga för få deltagare, betalas givetvis hela 
anmälningsavgiften tillbaka. Faktura på resterande betalning skickas ut 3 månader före avresa. 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Inbetalade belopp återbetalas ej utom vid avbokning pga sjukdom för den som tecknat avbeställningsskydd. 
Avbeställningsskydd måste senast tecknas i samband med första delbetalning. Avbeställningsskydd gäller vid egen 
eller nära anhörigs akuta sjukdom. 
 
 
I övrigt hänvisas till ”SRF’s villkor för paketresor” som finns på vår hemsida www.askmrnilsson.se eller kan 
erhållas på begäran.  
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Carina Axelsson  
5 december 2011  
 
  


