Midsommar
På nordkalotten
Reseledare: Christina o Nisse Norén, Ekenässjön
Luleå – Haparanda – Kalix – Kukkola – Haparanda- Rovaniemi- Pajala
– Kiruna – Narvik – Abisko – Malmberget – Jokkmokk – Boden

Sex dagars resa på Nordkalotten i Midnattsolens land. Vi reser i storslagen natur, möter
Nordkalottens rika kultur, upplever seder och bruk och dess näringsliv. Resan söker
upp regionens ”smultronställen”.
Bussresan i Nordkalotten genomförs i lugnt tempo.
Välkommen på en upptäcksfärd i nord

Dag 1
Avfärd från Arlanda (och flera orter mot tillägg) med flyg till
Luleå flygplats. Där väntar buss för att göra ett besök vid
Gammelstads kyrkstad med de över 400 världsarvslistade
kyrkstugorna. Vi fortsätter sedan resan utmed Bottniska viken till Kalix, en gammal kyrk- och marknadsplats vid Kalixälvens mynning. Vi Torneälvens bredd kommer vi
Kukkola och Kukkolaforsen i Tornedalen. Idag skall vi bo i
Haparanda på Stadshotellet. Vi äter kvällsmål och avslutar
kvällen med gemenskap.

Dag 2
Dagen början med en god frukost innan vi sätter oss i bussen och reser mot Rovaniemi i Finland, den vackra

staden med dess dystra krigshistoria. Besök på Tomteland
vid polcirkeln, Artic Centre och Krigskyrkogården – en av
många i Finland. Eftermiddagen reser vi till Övertorneå
och genom den vackra Tornedalen med besök på Hietalas
tomatodlingar, Dränglängans Konst o Design med

utställning och i Pajala, där vi tar del av kamp i avflyttningsbygd. Ett besök på Laestadius-gården är ett måste i denna
bygd. På resan genom Sameland kommer vi till Övre Soppero på eftermiddagen och Den gode Herdens kyrka. Här

Dag 3
Vi lämnar denna sköna plats och tystnaden efter frukost
och reser mot Jukkasjärvi kyrka med Bror Hjorts altartavla och ser platsen där Ishotellet står när vintern och
kylan kommer och numera även sommartid.
På eftermiddagen reser vi utmed den vackra Nordkalottvägen, då vi ser Lapporten. I Abisko stannar vi och hör vi
om Dag Hammarskölds insatser i Abisko. Dagens resa
slutar med en vacker färd förbi Riksgränsen in i Norge till
Narvik.
I Narvik får du uppleva Atlanthavet vid Ofotfjorden och
LKAB:s malmhamn som alltid är isfri på vintern. Vi bor på
Quality Hotel Narvik.
Dag 4
Förmiddagen ägnar vi åt Narvik
med besök på bl.
a. Krigsminnesmuseet. Innan vi lämnar Narvik får du också tillfälle ta en lunch. Efter lunchtid
reser vi åter mot Kiruna. Lär oss något om Selma Lagerlöf i Lappland och i Kiruna ser vi Sven
Hörnellsspelet Subartiskt land. Tillfälle till besök i Kiruna
gruva (tillägg 375.-). Vi bor på Malmfältens Folkhögskola i Kiruna.
Dag 5
Rundtur och guidad visning av Kiruna – en stad i verklig
förändring. I Kiruna får vi se hur den nya staden växer
fram. Du får också se det berömda stadshuset – Sveriges
vackraste offentliga byggnad och Kiruna kyrka, ritad efter
förebild av en lappkåta med berömd utsmyckning, som
nu skall flyttas. Middag och kulturkväll på folkhögskolan.
Dag 6
Vi reser tidigt efter frukost mot Malmberget där Kåkstaden från nybyggartiden har rekonstruerats. Färden går
vidare via Porjus utmed den vackra Lule älvdal genom
Jokkmokk och Boden. Vi når Luleå Flygplats för hemresan ca 15.00 och är på Arlanda kring 17.00 och med förbindelse till övriga orter.

finns härbärge och mat. Vi äter middag och dagen avslutas
med ett kulturföredrag om prästen och vetenskapsgeniet
Lars Levi Laestadius.

036-30 26 50
www.focustravel.se

Christina o Nisse Norén
Information om resan lämnas av
reseledarna Christina och Nisse Norén,
0383-30034 eller 070- 346 10 34
Mossbråsa 2,
574 91 Vetlanda.
nissenoren@gmail.com.
Nisse var tidigare rektor på Kalix Folkhögskola och
Christina är sjuksköterska. De levde och arbetade i Kalix under 1990-talet och har med grupper och privat besökt Nordkalotten ett flertal gånger sedan.
FAKTARUTA
I priset ingår: Reguljärt flyg Arlanda-Luleå, resa med helturistbuss, del i dubbelrum, 5 frukostar, 2 lunch dag 2 o 4, 5 middagar,
entréer och rundturer enligt programmet, skatter,reseledning.
Ingår ej: Dricks till servicepersonal, personliga beställningar av
mat eller dryck och övriga privata kostnader.
Tillägg
Enkelrum: 1 140: - i mån av tillgång. Om du ej har resekamrat och
ingen annan ensamresenär kan tänkas dela rum med dig, måste du
erlägga enkelrumrumstillägg.
Anmälan: Senast 10 maj 2019.
Anmälningsavgift: 1 000: Betalas enligt utsänt resebevis.
Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis.
Färdhandlingar: De fås 7-10 dagar före avresa.
Avbeställningsskydd: Fråga hos Focus Traves.
Resevillkor: Fråga hos Focus Travel.
Förbehåll: Om ej 20 personer är anmälda kan resan bli inställd.

Focus Travel AB, Besök: Resedastigen 18
Postadress: Box 300, 551 15 Jönköping

Anmäl specialkost och ev. handikapp och allergier eller liknande.

Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag av
researrangören FOCUS TRAVEL AB

Reservation för ändringar

