Fredag 27.mars 2020 – 3 dager

Skreifestivalen

Med Hurtigruten til Namdalskysten

En gang i året skjer det et under! Da
kommer den elskovssyke skreien fra
Barentshavet til Viknaværene! Her
“bor vi i matfatet” og priser dette
underet med en egen festival. Så
vær velkommen som vår gjest!
Skreifestivalen er en mat- og
kulturfestival med den utsøkte
råvaren skreien i sentrum. Festivalen
er også en hyllest til en viktig næring
i Vikna og på Namdalskysten.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som
beriker ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – fredag 27. mars 2020:
Oppmøte ved landgangen til nordgående Hurtigrute MS Finnmarken kl. 11.30.
MS Finnmarken er vakkert innredet og dekorert i Art Nouveau-stil, en type stil som var populært da det
første skipet med dette navnet ble bygd i 1912. Masse farger, geometriske figurer og overdådige ornamenter
i Art Nouveau-stil går igjen på hele skipet. MS Finnmarken er det eneste skipet i flåten vår som har både
svømmebasseng og boblebad ute på dekk. Skipet ble bygget i 2002 og tilhører samme klasse som MS
Trollfjord og MS Midnatsol.

Dagen tilbringes ombord og tiden kan disponeres fritt. I skipets restaurant serveres
lunsj til våre gjester. Vi ankommer Rørvik i Vikna kl. 20.45, og vi spaserer til helgens
bosted, Kysthotellet Rørvik. Herfra er det kort vei til museer, butikker, pub og
spisesteder.

Dag 2 – lørdag 28. mars 2020:
Etter en god frokost, er vi klare til å oppleve Rørvik. Reiseleder står i resepsjonen kl.
10.00 og tar dere med på en runde. Under Skreifestivalen er det høy aktivitet, og man
kan besøke museet Norveg for å lære mere om kystkulturen. Vi nevner også Woxengs
Samlinger i Berggården, opprinnelig en privat samling etter Paul Woxeng, nå et
museum med mange nostalgiske og flotte gjenstander fra svunnen tid. Begge stedene
ligger midt i Rørvik og kun en fin spasertur unna. Kl. 18.00 serveres årets Skreibuffé
på hotellet, og dere er gjester. Kl. 20.40 er vi klare for Vandreteateret «Rørvik….den
første lille by på en øy…». Lysens slukkes i sentrum, og vi blir med på en
stemningsfullvandring gjennom Rørvik. Historien tar oss tilbake over 100 år, og vi får
et innblikk i det livet som var her da. Et virkelig flott vandreteater.
Dag 3 – søndag 29. mars 2020:
Vi starter dagen med en god frokost. Kl. 10.00 reiser bussen fra Rørvik, og setter kurs
vestover. Vi passerer blant annet Norges minste by, Kolvereid og Høylandet. Etter
hvert kommer vi til Gartland, og her svinger vi inn på E6 sørover. Det blir lunsjstopp på
Snåsakroa. Beregnet ankomst i Trondheim er kl.18.00

Pris pr. person

kr. 6.500,-

Depositum
Tillegg enkeltrom

kr. 1.000,kr. 800,-

Med forbehold til endringer i
programmet.

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15

Inkludert:
✓ Dagseilas Trondheim - Rørvik
✓ Lunsj ombord på MS Finnmarken
✓ To netter i dobbeltrom med frokost
✓ Skreibuffé lørdag
✓ Lunsj på søndag
✓ Vandreteateret «Rørvik….den første lille øy»
✓ Hjemreise med buss
✓ Aktiv reiseleder
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