
Under en veckas tid reser vi genom vintervackra landskap i norra Finland och Norge. Frusna

havsvikar, snötäckta landskap och stora chanser att se det magiska norrskenet. När vi åker med

Hurtigrutens fartyg från Kirkenes till Tromsö och när vi bor två nätter i specialdesignade stugor

med glastak i Ivalo är sannolikheten stor att vi får uppleva fantastiska ljusspel på himlen. En annan

av resans höjdpunkter blir besöket hos en familj som föder upp huskies där vi får möjlighet att följa

med på en härlig tur med hundsläde. I Ivalo äter vi även middag hemma hos familjer en av

kvällarna. Samemuseet SIIDA i Inari och Polarmuseet i Tromsö blir andra roliga och intressanta

inslag. Nytt i programmet är en spännande avslutning i form av en samisk upplevelse utanför

Tromsö där vi kan vistas bland 300 renar. Samlade runt elden i det traditionella gamme-tältet får vi

smaka samisk mat och lyssna till berättelser och jojk. Hela resan genomförs med båt, tåg och buss. 
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Resfakta och pris

Dag 1 Båt till Helsingfors

Dag 2 Helsingfors, tåg till Rovaniemi

Dag 3 Ivalo

Dag 4 Ivalo

Dag 5 Hurtigruten från Kirkenes

Dag 6 Hurtigruten till Tromsö

Dag 7 Tromsö

Dag 8 Narvik, tåg till Stockholm

Dag 9 Stockholm

Datum:
26 februari – 6 mars 2023
26 mars – 3 april 2023
25 februari – 4 mars 2024

Resans pris: 29 900 kr

Resans pris 2024: 32 500 kr

Enkelrumstillägg (gäller endast hotell, ej
tåg eller hytt): 5 100 kr

Antal deltagare: 15-26

Allt detta ingår:

Resa med båt del i dubbelhytt, kategori A från
Stockholm till Helsingfors 

Nattåg från Helsingfors till Rovaniemi samt
från Narvik-Stockholm. 2 nätter plats i
sovvagn (kupé med 2 bäddar i Finland och 3
bäddar från Narvik till Stockholm). Med
pristillägg 600 kr per person kan två personer
som reser ihop boka egen sovvagn med plats
för två även på tåget Narvik-Stockholm, se
info längre ner.

En natt med del i ospecificerad tvåbäddshytt
på Hurtigruten från Kirkenes till Tromsö. 

Del i dubbelrum inkl frukost på hotell av god
standard två nätter i Tromsö. Även om du
reser ensam kan du boka del i dubbelrum. Vill
du ha enkelrum kan du boka det mot
pristillägg (gäller endast hotellnätterna).

Två nätter i norrskensstuga med glastak i
Aurora Village i Ivalo

Hyrda bussar tre dagar från Rovaniemi till
Kirkenes och från Tromsö till Narvik

Frukost alla dagar (utom dag 9), middag dag 1
på båten, lunch i Helsingfors, lunch hos
guldvaskarna i Tankavaara, middag hemma
hos familjer i Ivalo, middag på vårt boende i
Aurora Village, helpension på Hurtigruten
samt avskedsmiddag med samiska smaker i
Tromsö 

Besök hemma hos familj som föder upp
huskies samt färd med hundsläde i ca två
timmar 

Stadsvandring i Helsingfors, besök på
samemuseet i Inari, Polarmuseet i Tromsö

Samisk upplevelse med renmatning,
berättelser och jojk runt lägerelden

Färdledare från Världens Resor

Vad ingår inte i resans pris?

- Måltider och dryck som ej nämns ovan

- Utflykter arrangerade av Hurtigruten vid ankomst vid

olika hamnar (köps på plats)

* I grundpriset ingår plats i sovvagnskupé med två

bäddar i Finland och tre bäddar från Narvik till

Stockholm. Du väljer del i kupé kvinna eller del i kupé

Investering i klimatpositiva projekt, läs mer
här.

https://www.varldensresor.se/hallbarhet/klimatinvestering


man. Är ni två personer som bokar ihop eller anger att

ni reser tillsammans så delar ni automatiskt rum på

hotell, båt samt i tågkupé i Finland. För sträckan Narvik-

Stockholm där det är trebäddskupé kan ni välja att boka

kupén för eget bruk och det kostar 600 kr per person. 



Resplan

Vi samlas på Värtanterminalen i god tid innan avfärd med Silja

Linje kl 16.45.  Vi bor i bekväma A-hytter och äter en trevlig middag

ombord. Er färdledare samlar gruppen och ger er information om

vad som kommer hända under kommande vecka.

Dag 1

Båt till Helsingfors

Ankomst på morgonen till Helsingfors 10.30. Ni äter frukost i lugn

och ro och njuter av inseglingen till Helsingfors. Vi tar spårvagnen

till Helsingfors Centralstation och vi lämnar vårt bagage.

Vi har nu några timmar att upptäcka Helsingfors. Vi gör en guidad

stadspromenad med tonvikt på det nya som Helsingfors skapat

under de senaste åren och verkligen placerat Helsingfors längst

fram bland moderna design- och arkitekturstäder. Vår

grannhuvudstad har gott om ställen att fördjupa sina intressen i

allt från Marimekko, Alvar Aalto och Iittala till moderna

museibyggnader.

Vi utgår från den fina centralstationen som Eliel Saarinens byggde i

början av 1900-talet och går till närliggande torget Kampen där det

vackra kapellet står. Kampen kapellet har fått flera priser för sin

innovativa träarkitektur. Annars ligger flera av landets

kulturinstitutioner nära varandra i närheten av tågstationen; Amos

Rex Museum, nya centralbiblioteket Ode, Kiasmas Museum för

samtidskonst och Finlandiahuset för att bara nämna några.

Det centrala biblioteket Ode har vunnit mycket uppmärksamhet.

Biblioteket som byggts av arkitektgruppen ALA är en byggnad i fyra

våningar med olika funktioner på samtliga våningsplan. Det är en

oerhört vacker konstruktion i trä och glas. Biblioteket har blivit en

samlingsplats för Helsingforsbor och väl värt ett besök.

Vi går sedan till den originella restaurangen Zetor för att äta

gemensam sen lunch. Zetor kallar sig för en genuin

traktorrestaurang och vill ge en kulinarisk hyllning till den finska

landsbygden, vilken vi får uppleva i form av en förrätt och en

huvudrätt.

Efter lunchen blir det egen tid att upptäcka Helsingfors. Framåt

kvällen återsamlas vi för att hämta vårt bagage innan vi åker med

nattåget mot Rovaniemi 19.29.

Vi har plats i tvåbädds sovvagnar på tåget mot Rovaniemi. Det

finns restaurangvagn på tåget för de som inte vill handla med sig

middag innan vi kliver på tåget.

Dag 2

Helsingfors, tåg till Rovaniemi



Ankomst på morgonen till Rovaniemi 07.38. Vi får frukost innan vi

anländer till Rovaniemi. Strax utanför staden lämnar vi bussen för

att till fots gå över polcirkeln. Härifrån och norrut är både

norrskenet och midnattssolen en del av livet. Omfamnade av den

tysta taigan fortsätter vår färd genom Lappland.

Efter några timmar kommer vi till Tankavaara. Här har det vaskats

guld sedan guldrushen i mitten på 1800-talet och än i dag kommer

folk från när och fjärran för att söka sin lycka i de sanka markerna.

Det är en intressant samling människor som samlas här. Vi äter

lunch här och får ortens guldhistoria berättad för oss under tiden.

Vi lämnar guldgrävarbyn och kör den sista timmen upp till Ivalo.

Vi kommer nu att bo på ett boende intill Ivalofloden. Här ska vi

flytta in i bekväma stugor med glastak där vi kommer ha möjlighet

att spana efter norrsken så länge vi bara är vakna. Det är en

fantastiskt häftig upplevelse att se det spektakulära ljusfenomenet

ta plats för öppen ridå. Vi bor här två nätter och det finns såklart

inte garanti att vi får uppleva norrsken dessa nätter, men vi kan

hoppas på att vi kommer att få vara med om norrsken någon gång

under dagarna i Ivalo eller när vi sedan åker Hurtigruten.

Kvällens middag blir något speciellt. Vi är inbjudna till ett par

lokala familjer, halva gruppen på varsitt ställe, att äta middag

tillsammans och få möjlighet att höra om livet på dessa

breddgrader. Familjerna bestämmer själva menyn så hemlagat och

hemtrevligt blir det. Mätta och belåtna far vi till hotellet för lite vila

efter en innehållsrik dag.

Dag 3

Ivalo



Efter frukost åker vi till en lokalfamilj som föder upp huskies. Vi får

träffa familjen och dess hundar och höra om hur deras tillvaro ser

ut. Men framförallt ska vi få prova på att åka hundsläde. Varje

ekipage drivs fram av 3 - 5 hundar som tar oss med på en dryg mils

tur som varar uppemot två timmar. Efteråt får vi njuta av en kopp

kaffe och avslutar sedan innan det är dags för lunch.

Orten Inari ligger alldeles intill den vackra sjön Inari eller Enare

träsk på svenska, som är Finlands tredje största sjö med över 3300

öar. Här får vi en guidad rundvisning på det lokala samiska museet

SIIDA, som ligger alldeles intill sameparlamentet. Det blir en

utmärkt möjlighet lära mer om samiska kultur och om samernas

livsvillkor idag.

På eftermiddagen är vi tillbaka i Ivalo och på området där vi bor

finns en stugby och vi äter gemensam middag i en stor trevlig

samlingslounge. På området finns dessutom renar och naturligtvis

också en bastu som kan bokas samt möjligheter till utomhusbad.

Även bastun har fönster för att kunna spana efter norrsken.

Även denna kväll när vi bäddar ner oss håller vi tummarna för att

kvällen bjuder skådespel på himlen. Det finns både norrsken

(Aurora Borealis) och sydsken som gemensamt kallas för

polarsken. Det är detta ljusfenomen som är vanligast i jordens

polarområden. De bildas genom partikelstrålning från solen som

vid kontakt med jordatmosfären initierar elektromagnetisk

strålning. Polarsken är ofta gulgröna till färgen men de kan också

vara helt röda eller skifta i rödviolett i underkanten. Med blotta

ögat kan man endast se dem på natten.

Dag 4

Ivalo



Lappland är som vackrast om morgonen. På grund av detta samt

att vi har ett skepp som väntar så startar vi tidigt denna morgon.

Genom björnrika marker åker vi runt Enare träsk för att ta oss till

Norge. Området kring Kirkenes var fram till 1826 ett gemensamt

norsk/ryskt område och Kirkenes var en av de platser i Europa som

utsattes för flest flygraider under andra världskriget. Minnena från

kriget är ständigt närvarande.

Hurtigruten har trafikerat den norska kusten oavbrutet sedan 1893

med Kirkenes som vändpunkt och idag är det vår tur att kliva

ombord för några dagar längs den vackraste av kuststräckor. Resan

inleds kl 12.30 när vår båt stävar ut på Barents hav.

Vi gör oss hemmastadda ombord och njuter av vyer av arktisk

vildmark ute på däck eller i panoramasalongen. Under våra dagar

ombord kommer er färdledare hålla er uppdaterade med kortare

presentationer och promenader i flera av de hamnar där vi lägger

till.

Vid fyra-tiden lägger vi till i Vardö, Norges östligaste punkt. På vår

promenad genom den väderbitna byn lär vi oss bland annat om

den för området historiskt viktiga Pomorhandeln.

Under sena eftermiddagen och natten rundar vi halvön Varanger

och styr västerut. Båtresan är ytterligare ett utmärkt tillfälle att

skåda efter norrsken.

Dag 5

Hurtigruten från Kirkenes

Förutom de aktiviteter som arrangeras av Världens Resors

färdledare så organiserar Hurtigruten dagligen utflykter. Ett

exempel på en sådan spännande utflykt kan vara Snöskoter i

Polarnatten som avgår strax efter midnatt.

Det huvudsakliga stoppet för dagen är världens nordligaste stad

med över 10 000 invånare Hammerfest. Hurtigruten stannar dock

för tillfället vid en intilliggande hamn. Strax innan passerar vi ön

Melköya med sin processanläggning där naturgas från Snövitfältet

fryses ned till flytande form. Vi ser detta bäst ute på däck 7.

Vi gör en gemensam spatsertur genom Hammerfest som

grundades redan 1684. Åtskilliga expeditioner till Svalbard och

djupare in i Arktis startade här. Kanske är det därför staden har en

isbjörn som symbol.

Strax innan midnatt ankommer vi Tromsö. Vi seglar in under

Tromsöbron och ser den ståtliga Ishavskatedralen. Vi lämnar båten

och går till ett närliggande hotell där vi bor kommande två nätter.

Dag 6

Hurtigruten till Tromsö



Vi börjar dagen lite sent med tanke på den sena ankomsten igår

kväll. Tromsö är norra Norges största stad med en befolkning på

cirka 65 000 människor. Det är en stor studentstad som gör att det

är den krogtätaste staden i Norge.

Under förmiddagen gör vi en stadspromenad genom Tromsö och

avslutar på Polarmuseet som visar norsk fångstnäring, arktisk

vetenskap och polarexpeditioner. Museet öppnades 1978, omkring

50 år efter det att Roald Amundsen åkte ut på sin sista och

ödesdigra färd.

Eftermiddagen är fri för egna upptäckter i staden. Kanske väljer du

att besöka den fina Ishavskatedralen som byggdes 1965. Jan Inge

Hovig är arkitekten bakom detta landmärke för staden. Kyrkan är

byggd av betongväggar som är ställda mot varandra och bildar en

trekant. På eftermiddagarna har de ofta konserter, som kan locka

till besök. Det finns också möjlighet att ta linbanan eller

Fjellheisen, stolt leverantör av utsikt sedan 1961. Tromsö har också

ett antal trevliga museer. På Tromsö Museum berättas bygdens och

dess ursprungsbefolknings historia. De har också en sektion om

norrsken och en särskild norrskensgenerator. Tromsö har också

några fina konstmuseer. Perspektivet samt Nordnorsk

Kunstmuseum är sannolikt de två bästa att rekommendera.

På kvällen träffas vi för en fascinerande upplevelse av den samiska

kulturen. Vi reser med en buss som tar oss till vildmarken alldeles

utanför Tromsö för ett besök till ett traditionellt samiskt tältläger.

Där väntar 300 renar på oss och vi får uppleva närkontakt med

dessa fantastiska arktiska djur. De som vill kan få chansen att vara

med och mata dem! Har vi tur kanske norrskenet väljer att lysa

över oss och renarna. Därefter blir vi inbjudna till gamme-tältet där

en brasa värmer oss. Sittandes runt elden får vi höra om berättelser

om samiskt liv igår och idag, och även få lyssna till den

mytomspunnan samiska sången, jojk. Här intar vi också vår

avskedsmiddag som består av samiska smaker och en dessert.

Mätta på intryck reser vi tillbaka in till centrala Tromsö. För den

som fortfarande har energi kvar går det bra att följa med din

färdledare och dricka en öl från världens nordligaste bryggeri, i en

gammal sjöbod. Allt är möjligt i Arktis huvudstad eller Nordens

Paris som Tromsö också kallas.

Dag 7

Tromsö



Med egen buss lämnar vi Tromsö och åker söderut mot Narvik. Det

är 23 mils resa och vi startar relativt tidigt.

Efter ankomst till Narvik har vi egen tid för lunch som bland annat

går att inta vid Narviks fiskestånd eller på närliggande

restauranger. På eftermiddagen avgår tåget 15.11 från Narviks

tågstation och vi installerar oss i våra sovvagnar som ska ta oss till

Stockholm. På den norska sidan följer rälsen den vackra

Rombaksfjorden innan vi når den svenska gränsen. Vi reser förbi

Abisko och den ikoniska Lapporten. Middag intar vi på egen hand

på tåget.

Dag 8

Narvik, tåg till Stockholm

Ankomst till Stockholm på morgonen. Enligt nuvarande tidtabell

ankommer vi 09.26 till Stockholm Central.

Dag 9

Stockholm

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Daniel Fjellström
Sörmlänning som bor i Strängnäs. Har fil. Mag. i musei- och kulturarvsvetenskap med

en bakgrund i arkeologi och antropologi. Sedan 2015 kombinerar Daniel museiyrket

med att färdleda i de nordiska länderna och runt Östersjön. Har stort intresse av hur

historiska skeenden och tankeströmningar har formats och påverkar dagens samhälle

i Norden.

Mattias Andersson
Underfundig företagare med högkvarter i Härnösand och Höga Kusten. I resebranschen

över 20 år. Efter alper och medelhav har Mattias de senaste 10+ åren mest fokuserat på

resor i de nordiska länderna. Fascineras över samhällets små och stora frågeställningar

där vi alla är med och påverkar. Det mesta är spännande och det är ett privilegium att

lyssna och dela med sig.



Kontaktperson

Åsa Danielsson

Passionen för resor, dans och spännande mat har lett Åsa ut på många äventyr runt om

i världen. Som ung var Åsa med på flera internationella ungdomsutbyten och projekt,

bland annat till Japan, Egypten, Ecuador och Kuba. Drömmen om att bli

flamencodansare gjorde att hon tillbringat flera år i Andalusien och den argentinska

tangon lockade henne att spendera många vintrar i Buenos Aires. Nyfikenheten på

världen och olika sätt att leva har också varit vägledande i valet av studier i

kulturantropologi, statsvetenskap, religion och historia. Åsa är reseproducent med

fokus på Norden samt leder gärna resor både i Skandinavien, Spanien och Sydamerika.

På fritiden åker tangoskorna gärna på!  

Pernilla Palacios
Tjänstledig för studier

Att resa har sedan länge varit ett sätt att leva för Pernilla. Passionen är att få lära känna

nya kulturer och att vandra i dramatiska landskap. Peru och Nepal är två favoriter dit

hon gärna återvänder.  År 2000 gick en av många drömmar i uppfyllelse och det var att

få komma till Tibet, där hon besökte sitt fadderbarn. Pernilla har även bott i Cuzco, Peru

och på senaste resan dit var sonen med. Att resa tillsammans med barn är som att

upptäcka världen på nytt! På fritiden dansas det en hel del. Gärna afrikanskt med

levande, kraftfullt trumspel. Pernilla ansvarar för resor både till Latinamerika och

Himalaya.

asa@varldensresor.se

mailto:asa@varldensresor.se

