22. juni 2020 – 4 dager

Tromsø

Grunnpris
Enkeltromstillegg
Depositum

kr.
kr.
kr.

8.500,1.500,1.500,-

Inkludert i prisen
✓ Flyreise Trondheim – Tromsø t/r
✓ Transfer t/r flyplass
✓ Tre netter i dobbeltrom
✓ Tre frokoster
✓ To middager
✓ En lunsj
✓ Utflukt til Sommarøy
✓ Inngang Ishavskatedralen
✓ Inngang Polarmuseet
✓ Besøk ved Mack bryggeri
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser AS

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

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

Dag 1 - Mandag 22. juni – Avreisedag
Vi møtes på Værnes en time før avreise for innsjekk. Flyavgang er kl. 12.00,
og etter en mellomlanding i Oslo, ankommer vi Tromsø lufthavn kl. 15.40. Vi
har felles transport det korte stykket til hotellet som har en nydelig
beliggenhet ved havna, samtidig som det er sentralt og nært alle fasiliteter.
På vei til hotellet kjører vi innom Ishavskatedralen og tar en titt, før vi sjekker
inn. Vi møtes til felles middag på kvelden.
Dag 2 – Tirsdag 23. juni – Tromsø
Etter frokost møter de som vil være med reiseleder på en rundtur i byen i
resepsjonen klokken 10.00. Vi besøker blant annet Polarmuseet, og ender opp
ved Mack – Verdens nest nordligste bryggeri. Verdens nordligste bryggeri
ligger på Svalbard. Her blir vi bedre kjent med historien bak Mack ølet. Det
blir selvsagt også en liten smaksprøve før vi avslutter runden vår i Ølhallen –
Tromsøs eldste og mest autentiske pub. I kveld er det ikke felles middag,
men reiseleder har forslag til restauranter.
Dag 3 – Onsdag 24. juni – Sommarøya
Kl. 10.00 er vi klare for utflukt. Vi blir hentet med buss og reiser ut mot det
åpne havet og Sommarøya. Her finner vi nydelige sandstrender, et levende
fiskevær, nyter god utsikt og vi spiser felles lunsj tett på det ville
kystlandskapet. Etter hvert vender vi tilbake til hotellet og nå venter noen
disponible timer før vi møtes for felles middag

Dag 4 – Torsdag 25. juni – Hjemreisedag
Vi starter dagen med frokost. Utsjekk er klokken 12.00, men vi har anledning
til å lagre bagasjen i noen disponible timer fram til avgang tilbake til Tromsø
lufthavn. Flyet vårt går kl.16.20, og etter en liten mellomlanding i Oslo
ankommer vi Trondheim kl. 19.55.

For de som ønsker det vil det bli mulig med en midnattskonsert i
Ishavskatedralen. Mer info kommer.
«Hver kveld i sommersesongen strømmer midnattsola gjennom kirka samtidig
som ørene nyter akustiske godbiter. Norske folkemelodier og klassisk musikk
blir framført av forskjellige grupper. Det er solosang, pianomusikk, trompeteller celloklanger, kor- og orgelmusikk et variert og rikholdig tilbud som
venter på de konsertbesøkende.» - Ishavskatedralens hjemmeside.
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