
NORUEGA 
LES LLUMS DEL NORD

Del 26 de gener al 3 de febrer 2023


PROGRAMA 
Dijous 26 de gener 
A la tarda sortirem amb avió des de Barcelona cap a Oslo. Allí agafarem el segòn vol que 
ens portarà fins a Evenes, ja en les illes Lofoten. Arribarem a l'hotel, on ens instal·larem 
per descansar del viatge. 


Divendres 27 de gener 
Després d’esmorzar ens desplaçarem fins a Svolvær, el punt neuràlgic de l’arxipèlag, 
aturant-nos en els punts més panoràmics del recorregut. Arribada a l’allotjament, sopar i 
primera sortida per veure les aurores boreals, si les condicions són favorables. Tornarem 
a l'allotjament per al sopar i el descans. 


Dissabte 28 de gener 
Jornada dedicada a la petita ciutat, passejant pels seus carrers i visitant les petites illes 
dels voltants, arribant fins a Kabelvåg. Acabarem el dia entre els canals abans de tornar a 
l'allotjament per al sopar i l’eventual sortida a les aurores.


Diumenge 29 de gener 
Després de desdejunar ens desplaçarem a la platja de Gimsøysand, i després arribarem a 
Henningsvær, on menjarem quelcom i hi romandrem fins a la posta de sol. Retorn a 
l'allotjament pel sopar i el temptatiu de “caçar” aurores.


Dilluns 30 de gener 
Després d’esmorzar agafarem el vehicle en direcció a Reine, aturant-nos primer a la 
platja de Flakstad per una pausa, i després als pobles de Ramberg i Sund. Arribada a 
l’allotjament i primer recorregut pel poble, buscant localitzacions per una possible aurora. 
Sopar i sortida nocturna abans de descansar.


Dimarts 31 de gener 
Jornada dedicada a l’extrem sud de l’arxipèlag, amb els pobles de Moskenes, Sørvågen. 
Tind i Å. Acabarem el dia en Hamnøy o Sakrisøya, amb les seves magnifiques vistes, 
abans de tornar a l'allotjament per al sopar i l’obligada sortida per les aurores. 

Dimecres 1 de febrer 
Després d’esmorzar realitzarem l’últim recorregut per la zona, apropant-nos al sender 
Reinebringen per tenir unes vistes sobre tota la població. Retorn a l'allotjament, sopar i 
sortida nocturna, segons les condicions. 


Dijous 2 de febrer 
Dia de tornada vers el nord, visitant primer Leknes i també el Museu viking de Lofotr, 
abans d’arribar a Evenes per descansar a l’hotel.


Divendres 3 de febrer 
Després d’esmorzar ens desplaçarem a l'aeroport per a agafar el vol de tornada a 
Barcelona.

 




Si les causes meteorològiques el requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 2560 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Noruega i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 8 nits, tots els desplaçaments en 
el destí amb vehicle de lloguer, entrades i visites als llocs programats i una assegurança 
mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el desplaçament fins a l'aeroport de sortida, 
els menjars i tot el que no estigui indicat específicament.

 
El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 2290 €. 


