Nordkalotten 2021

Följ med på en fantastisk Motorcykelresa till Europas sista utpost i norr,
Midnattssolens, de stora viddernas, samernas och renarnas land. En innehållsrik
och oförglömlig Motorcykelresa till Norrland, Finska Lappland, Nordnorge, öriket
Lofoten med sina fjordar och spetsiga fjälltoppar. Båttur med Hurtigruten, bra
hotell och god mat.
__________________________________________________________________
Ambitionen vid utformningen av denna resa har varit att anpassa den till motorcykelkörning
när den är som bäst. Varje dag kommer att innehålla trevliga, upplevelserika stunder på
motorcykeln. Å andra sidan skall varje dag innehålla även annat än motorcykelåkning. Idéer
och uppslag har hämtats från egna erfarenheter och reseskildringar skrivna av motorcyklister.
Få resmål är så fängslande som Nordkap. Här vid Europas nordligaste utpost kan man blicka
ut över Norra Ishavet och bekanta sig med midnattssolen från den 307 meter höga
Nordkapsklippan. Detta är för övrigt norra Norges största turistattraktion med över 250.000
besökare varje år.
För många Motorcyklister är det ett måste att under sitt ”Motorcykelliv” ha stått på
Nordkapsklippan med sin hoj. Helt i klass med att köra över de högsta bergspassen i
Alpområdet.
Vi kommer även att besöka Kirekenes och Vadsö på Varangerhalvön, för att sedan fortsätta
mot Vardö och Hamningberg, Europas nord-östligaste punkt. Från Vardö reser vi med
Hurigruten till Honningsvåg strax söder om Nordkap. Trafiken går med moderna och
bekväma kryssningsfartyg. Resan går längs Norges nordligaste fjordar och anses av många
som världens vackraste sjöresa.
Under hemresan följer vi Norges kust mot hamnstaden Tromsö, vidare via Senja till Lofoten.
Där vi kommer att ha tre övernattningar innan vi tar färjan över till Bodö.
Lofoten är ett dramatiskt och fantastiskt havs/fjordlandskap, otroliga naturkontraster. Här
möter man en övärld, som genomkorsas av fjordar och vikar sammanbundna med broar och

färjeleder. Överallt reser sig höga och branta fjäll med snötäckta toppar längs de många gröna
fjordarna. Trånga och djupa dalar, vita sandstränder, orörda landområden samt en mängd små
genuina fiskelägen hör också till landskapsbilden. Det milda klimatet, som den varma
Golfströmmen ger Lofoten, bidrar även till att man i fulla drag njuter av tillvaron. Att köra
motorcykel i detta område är en upplevelse utöver det vanliga.
Från Bodö kommer vi att köra riksväg 17 (Kystriksveien) till Leira, en otroligt vacker och trevlig
väg för oss motorcyklister. Vägen slingrar sig efter kusten till skillnad mot den större E6an. Denna
kustväg har omnämnts som en av Europas vackraste vägar.
Resan kommer att avslutas i Östersund.
Vi kommer att ha fjorton övernattningar på noga utvalda Hotell/Rorbuer med hög standard.
Boendet inkluderar: elva övernattningar med halvpension, d.v.s. frukost och middag är inräknat i
priset. Tre övernattningar i B&B (Sundsvall och Sakrisöy). En övernattning i tvåbäddshytt på
Hurtigruten.
Vägarna är asfalterade, mestadels med bra beläggning. Som helhet är vägstandarden mycket
hög. Trafiken är sparsam. Kortare vägavsnitt består av grusvägar med Vägverkets standard.
Under resan kan rutten förändras p.g.a. omständigheter som inte är förutsägbara.
För nybörjare på motorcykel är denna resa inte lämplig. Det krävs god vana från Mc-touring.

Resans längd: 15 dagar
Antal övernattningar: 14
Körsträcka: ca 400 mil
Tid: 23 juli – 6 aug
Routebeskrivning.
Dag 1. Hemorten - Sundsvall.
Dag 2. Sundsvall - Vidsel. (574 km).
Dag 3. Vidsel - Sodankylä. (523 km).
Dag 4. Sodankylä - Kirkenes. (400 km).
Dag 5. Kirkenes - Vardö. (255 km).
Dag 6. Vardö - Hamningberg - Vardö - Hurtigruten (89 km).

Dag 7. Honningsvåg - Nordkap - Alta. (280 km).
Dag 8. Alta - Tromsö (399 km).
Dag 9. Tromsö - Finnsnes. (287 km).
Dag 10. Finnsnes - Senja (utflykt). (381 km, kan varieras).
Dag 11. Finnsnes - Svolvear/Lofoten. (418 km).
Dag 12. Svolvear - Sakrisøy. (197 km).
Dag 13. Sakrisøy/Utflykt. (80 km).
Dag 14. Sakrisøy - Moskenes - Bodö - Tonnes. (250 km).
Dag 15. Fredag den 16 augusti. Tonnes - Östersund. (554 km).
Körsträcka ca. 406 mil.
Priser och övrig information.
Pris per deltagare:
Tillägg för medpassagerare:
Enkelrumstillägg:

25 500:18 500:4 500:-

Priserna kommer att fastställas under april månad 2021, med reservation för alltför stora
förändringar i valutakursen/båtbiljetter fram till tidpunkten för avresan.
Följande inkluderas i priset:
•
•
•
•
•
•
•
•

Färdledare.
Hurtigruten. Vardö - Honningsvåg inkl plats för Mc, färdbiljett (-er) och del i standard 2bäddshytt utan fönster. Enkelhytt mot tillägg.
Fjorton övernattningar på noga utvalda hotell/rorbuer med del i dubbelrum.
Boendet inkluderar: Elva övernattningar med halvpension, d.v.s. frukost och middag är
inräknat i priset. Tre övernattningar i B&B. (Sundsvall och Sakrisöy).
En övernattning i tvåbäddshytt på Hurtigruten. (Middag och frukost ingår ej)
Enkelrum mot tillägg.
Kartor, GPS-rutter och informationsmapp.
En ”Piké-tröja” till alla deltagare.

Följande inkluderas inte i priset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bensin.
Mellanmåltider d.v.s. lunch och fika.
Middag och frukost på färjan mellan Vardö och Honningsvåg (Hurtigruten).
All dryck.
Middag i Sundsvall och Sakrisöy. (3 middagar).
Inträdesbiljetter.
Färjebiljetter.
Alla övriga privata utgifter och tjänster som inte uttryckligen anges ingå i resans pris.
Avbeställningsskydd.
Försäkring. Avbrott p.g.a. motorhaveri, olycka etc. täcks av egen reseförsäkring. Ett
utökat/extra reseskydd i din Hemförsäkringen rekommenderas.

Ett utökat/extra reseskydd i din Hemförsäkringen rekommenderas. Komplettera gärna med en
semesterförsäkring, typ ERV eller SOLID. Ett utmärkt komplement till grundreseskyddet i
din hemförsäkring.

Avvikelser från den fastlagda resplanen kan tillåtas i samförstånd med färdledaren. Önskemål
om att ansluta alternativt hoppa av resan vid en speciell tidpunkt skall det självklart tillgodoses.
Dock får deltagaren inte avkorta hotellvistelsen, dvs. antalet hotellövernattningar ligger alltid
fast.
Jag vill inte ha några stora grupper, utan för mig räcker det med maximalt tio motorcyklar plus
färdledare. Detta för att körglädjen, gemenskapen och framför allt säkerheten skall bli den bästa
möjliga. Du kommer att lära känna likasinnade och få möjlighet att ta del av deras erfarenheter och
upplevelser.
Du är välkommen att uppleva ett av norra Europas vackraste områden på motorcykel, under
organiserade, bekväma och odramatiska former.
Du anmäler dig till resan genom att fylla i bifogad anmälningsblankett och skicka den till mig samt
sätta in en delbetalning (anmälningsavgift). Jag skickar ett brev till dig med bekräftelse på
deltagaranmälan inom en vecka, samtidigt får du mer information och praktiska råd inför resan.
OBS ! Antalet deltagande är fastlagt till maximalt tio motorcyklar. Resan kommer inte att
genomföras med färre än åtta deltagare. Besked om inställd resa meddelas senast 30 dagar innan
avresa. Naturligtvis återfås erlagd betalning inklusive anmälningsavgiften.
Läs noga igenom Tomas Ericsson´s resevillkor innan du undertecknar anmälan så att du är
införstådd med vad som gäller.
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