
        

Fra Alta til Kirkenes

Sommertur til 
Finnmark 

Turteam:
Marit Stokken Berland 

Irene Krokeide Alnes
Steinar Harila 

Finnmark har Norges nordligste og østligste 
landskap. 
På denne turen vil opplevelsene være mange og store! 
Opplev landsdelen sammen med et turteam som har 
mange og sterke opplevelser med folket og stedene. 
Velkommen til Midnattsolens rike!

21. - 29. juni 2021

Nordlyskatedralens



Dag 1
Mandag 21. juni
Alta
Flyavgang fra Oslo, Flyturen tar 2 timer.

Vi skal besøke Nordlyskatedralen og den 

vesle bygden Talvik.Innsjekking på hotell 

hvor vi skal bo i to netter. Middag og 

samling på hotellet om kvelden.

Dag 2
Tirsdag 22. juni
Kautokeino
Etter frokost tar vi turen til Kautokeino.

Kautokeino er landets største kom-

mune  i areal. Omtrent en fjerdedel 

av Danmarks areal. Tettstedet regnes 

som det kulturelle hovedsetet for det 

nordsamiske området, og rundt 90 % av 

innbyggerne snakker nordsamisk. 

Kautokeino var den første og lenge den 

eneste kommunen i Norge som likestilte 

samisk med norsk i offentlig forvalt-

ning. Vi besøker bl.a Juhls særpregede 

sølvsmie. Her smies søljer og knapper for 

hånd for samekoftene.

Det blir også stopp i bygda Masi, eller 

Máze på moderne nordsamisk skrive-

måte. Her er 98% samiskspråklig, og det 

er den høyeste andelen samisk noe sted. 

Sametinget         Foto: Sametinget Reinsdyr

Hammerfest 

OVERNATTING  
Scandic Hotel Alta  2 netter 
Thon Hotel Hammerfest 1 natt
Scandic Hotel Karasjok  1 natt
Scandic Hotel Vadsø  3 netter 
Scandic Hotel Kirkenes  1 natt 

FLYTIDER
Norwegian
21.06.21   DY320
Fra Oslo 10:40 til Alta 12:40
29.06.21   DY311
Fra Kirkenes 12:00 til Oslo 14:10

Mulighet for tilslutning fra andre 
steder i Sør-Norge. 

MIDNATTSSOL 
Midnattssol betegner at Solen er 
over horisonten hele døgnet. 
Under denne reisen til Finnmark vil 
det være midnattsol. 
Vi håper at værforholdene er slik at 
vi får oppleve og nyte solen, og dette 
spesielle lyset som midnattssolen 
gir.  

Dette samfunnet på rundt 350 menne-

sker lever av reindrift og utmarksnæring-

er, samt litt jordbruk.Tilbake på hotellet 

blir det middag og samling. 

Dag 3
Onsdag 23. juni
Alta-Hammerfest
Vi starter dagen med å kjøre over Senna-
landet. Her får du virkelig en forståelse 
av vidda, og midt her ute finnes et lite 
kapell - Sennalandet kapell. 
Å kjøre over endeløse urørte vidder hvor 
man kan se både ørn og rein, husdyr og 
villdyr i skjønn forening er en opplevelse 
!Det samme gjelder lyset som her nord 
er helt spektakulært . Naturen kan ta 
pusten fra deg.

I Repparfjord stopper vi på Repparfjord 
Ungdomssenteret - Finnmark indremis-
jon sitt leirsted i Vest-Finnmark.

Dagens mål er Hammerfest - Verdens 
nordligste by ligger flott til rundt en bukt, 
omgitt av de sterke, enkle linjene i na-
turen på Finnmarkskysten, med treløse 
kyster, fjell og vannveier. Helt fra 1789 
har Hammerfest vært et sentrum for 
fiskehandel og ishavsfangst, og i dag lever 
byen av gasseksport, fiske og reiseliv.

Overnatting på hotell i byen. Middag og 
møtesamvær om kvelden. 



Kong Oscars II kapell Hamningberg

Sennalandet 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 4
Torsdag 23. juni
Hammerfest-Nordkapp-Karasjok
Denne dagen starter vi ferden til Hon-
ningsvåg som ligger på Magerøya.                  
Her er det bare 30 minutt opp til         
Nordkapp platået som ligger på 71 grader 
nord. Her blir det stopp på dette som er 
Europas nordligste punkt.

Nå går ferden videre til Karasjok hvor bl.a 
sametinget (samenes eget parlament) 
ligger. Her blir det middag og overnatting 
på Scandic Karasjok. 

Dag 5
Fredag 24. juni
Karasjok - Vadsø
Etter frokost opplever vi litt av Karas-
jok med bl.a sametinget før vi starter          
ferden mot Vadsø som er sete for admin-
istrasjonen i Finnmark fylkeskommune

Om grensene fra Norge er åpne kjører 
vi denne dagen over Samelandsbroen 
i Tanadalen over til Finnland og Utsjok 
som er den finske siden av Tana.

I Vadsø skal vi bo tre netter på Scandic 
Vadsø. Middag og samling på hotellet. 

Dag 6
Lørdag 26. juni
Vadsø - Landsommerstevnet
Hvert år arrangerer Indremisjonsfor-
bundet og finnmark Indremisjon lands-

sommerstevnet i Finnmark. Dette er et 
stevne som samler kristenfolket i nord en 
helg på sommeren.. En flott møteplass 
med god sang- og musikk, forkynnelse 
og fellesskap. Denne dagen kan du få 
være med på formiddags- og kveldsmøte 
på stevnet. Stevnet finner sted i Vestre 
Jakobselv. Innimellom dette blir det 
sightseeing i Vadsø, og mulighet for å 
benytte tid på egenhånd. 

Dag 7
Søndag 27. juni
Vardø-Hamningberg 
Etter en god frokost på hotellet kjører 
vi med bussen til Vardø - Vest-Europas 
østligste by.
Vardø er sammen med Hammerfest den 
eldste byen i Nord-Norge, ettersom de 
fikk bystatus samtidig i 1789.
Kombinasjonen himmel, hav og natur er 
spektakulær når vi kjører lang kysten. Ha 
alle sanser åpne og fotoapparatet klart!
Vi kjører videre til Hamningberg. Hamn-
ingberg er et fraflyttet fiskevær i Båtsfjord 
kommune, ytterst på Varangerhalvøya i 
Finnmark. Stedet er spesielt i finnmarks-
sammenheng med sin intakte bebyggelse 
fra 1800-tallet. Her var det tidligere 
stor aktivitet, men i dag har stedet ingen 
helårsbosetting.
Vi kjører tilbake til hotellet i Vadsø for 
middag og overnatting. 

Dag 8
Mandag 28. juni
Vadsø-Kirkenes 
Etter en busstur på ca 3, 5 timer er vi 
fremme i Kirkenes. Kirkenes og Sør-Va-
ranger danner en kile mellom Finland 
og Russland. Det blir ettermiddagstur 
til Grense Jakobselv som ligger helt på 
grensen til Russland. Grenden ligger i et 
lite dalføre hvor Jakobselva renner nor-
dover ut i Varangerfjorden. Elva markerer 
grensen mot Russland. Tidligere var det 
permanent bosetting i dalen, men der er 
nå fraflyttet.. Forsvaret har sin nordligste 
grensestasjon i Grense Jakobselv. For å 
markere Norges suverenitet over om-
rådene øst til Jakobselva ble det bygget 
et kapell i Grense Jakobselv. Kapellet 
fikk sitt navn, Kong Oscar II Kapell.Om 
kvelden blir det avslutningsmiddag og 
samling. 

Dag 9
Tirsdag 29. juni
Hjemreise
Etter en god frokost blir det avreise til 
flyplassen og flyavgang fra Kirkenes til 
Oslo, Gardermoen kl. 12:00. 



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS FRA OSLO
Kr 14.850
Tilslutning med fly fra andre byeri Sør-Norge: kr. 1.500

Tillegg for enkeltrom: kr 3.150

PRISEN INKLUDERER:

• Flyreise Oslo - Alta og Kirkenes-Oslo

• Bussrundtur i god turbuss

• 8 overnattinger i dobbeltrom på hotell

• 8 frokoster

• 8 middager

• Reiseledertjenester

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider

• Drikke til maten

• Forsikringer

Samer

Scandic Vadsø 

Steinr Harila 

Marit og Irene

Nordkapp

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.
Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før 
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de 
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon 
på hver enkelt turs nettside.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5 uker før avreise.

• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller

          lignende.

• For fullstendige vilkår for turen se www. plussreiser.no eller ta kontakt med oss. 

PÅMELDING


