
 
 

 

 

Bli med PUSK til 

Lofoten og Røst 7.-11. juni 2022 
- en fantastisk naturopplevelse  

 

Bli med på en uforglemmelig tur til Nordlands største turistmagnet! 
Naturen gjør stedet særpreget med sine ville og taggete fjell, frodige marker, lune 
viker og dype fjorder. Selv været er spennende i Lofoten, som veksler fort mellom 
vindstille solskinnsdager til regn og sterk vind. På rad og rekke ligger idylliske røde 
rorbuer helt nede i vannkanten, og lukten av tørrfisk, ramsalt sjø og tjære er også 
en del av øyrikets vesen. Røst ligger ytterst i Lofoten, med 500 innbyggere, 
nærmere en million sjøfugl og hvor det meste handler om tørrfisk.   
 
Noen av turens høydepunkter;   

- Lofotens fantastiske og skiftende landskap 
- De idylliske fiskeværene  
- Oppholdet på Røst, ytterst i havgapet 

 
Tirsdag 7. juni  Ankomst Henningsvær 
Flyavgang fra Oslo med SAS til Evenes kl. 0840, ankomst kl. 1015.  
Buss til Henningsvær, en busstur som tar ca. 3 timer. Vi tar en times stopp 
underveis i Svolvær for felles lunsj.  
Ca. kl. 14.30 møter vi en lokal guide, som blir med oss videre til Kabelvåg og 
Henningsvær. Turen går først til Kabelvåg, der vi skal skal besøke Lofotmuseet som 
er bygget opp rundt en gammel væreiergård. Vi får en introduksjon om 
væreiergården og Lofotfisket, før vi besøker Galleri Espolin, med den største 
billedsamlingen av kunstneren Kaare Espolin Johnson.  
Etterpå blir det en byvandring rundt havna til Lofotkatedralen med inngang i kirken.  
 
Ankomst Henningsvær Bryggehotell for innsjekk. 
Hotellet ligger midt på brygga, med enestående utsikt over havet, havna og 
landemerket Vågakallen. Fiskeværet Henningsvær har ca. 500 innbyggere.  
Vi møtes til en felles middag i hotellets restaurant «Den Blå Fisk». Her jobber kokker 
som skaper mirakler, og servitører som vet hvor mye lykke det er i god mat og godt 
drikke. Råvarene er lokale og basert på sesongen.  
 
Onsdag 8. juni  Kunst og kultur i Henningsvær 
I dag skal vi bli bedre kjent med Henningsvær. Vår lokal guide møter igjen på 
hotellet, og forteller om livet her ute, og hvordan stedet lenge var en god havn for 
fiskerflåten og et dominerende fiskevær og fiskemottak i Lofoten. 
Vi besøker Galleri Lofoten; med blant annet Norges største kunstsamling av 
nordnorske malerier fra perioden rundt forrige århundreskifte, en periode som av 
mange blir kalt gullalderen i nordnorsk malerkunst. 
Her kan vi også få med Frank A. Jensens flotte lysbildeshow og unike havørnfotos. 



 
 

 

 

Individuell lunsj. 
Resten av ettermiddagen er til egen disposisjon. På Engelskmannsbrygga ligger det et verkstedfelleskap 
og galleri der tradisjonelt kunsthåndverk (glass, keramikk, foto) blir bevart gjennom moderne design.  
Felles middag i hotellets restaurant.   
 
Torsdag 9. juni  Lofoten på langs 
I dag forlater vi Henningsvær og setter kursen utover i Lofoten sammen med en lokalguide. Dagen byr på 
en flott naturopplevelse hvor barske fjell, hvite sandstrender, frodige bygder og maleriske idyller går hånd 
i hånd.  Vi besøker Glasshytta på Vikten, som er en familiebedrift og et håndtverksenter på yttersiden av 
Flakstadøya. Her er det glassblåserverksted, keramikkverksted, utstilling og salg.  
Hos Smeden i Sund får vi se hvordan smeden Tor-Vegard tryller frem bl.a. skarver i ulike størrelser, med 
Kongeskarven som hovedprodukt. Dette er en av Lofotens eldste turistattraksjoner og har noe eventyrlig 
over seg.  I fiskeværet Reine får vi servert lunsj og det blir også litt tid til å se seg om i de sjarmerende 
omgivelsene.  
Til slutt ankommer vi Sørvågen hvor vi skal bo på Lofoten Rorbuhotell, som ligger i kort avstand fra 
Moskenes. Sørvågen er et solrikt og idyllisk lite fiskevær – med en fantastisk beliggenhet mellom fjellet, 
naturen og havet. Anlegget ligger naturlig nok helt i sjøkanten, med en strålende utsikt over både hav og 
fjell.  
Hotellets restaurant serverer middag med retter basert på lokale råvarer, med et mål om å skape en 
«ekte» matopplevelse fra Lofoten! 
 
Fredag 10. juni  Tørrfisk og sjøfugl på Røst 
Etter frokost blir det fergeavgang fra Moskenes til Røst kl. 0945. Kafeteria om bord, hvor det er 
muligheter for å kjøpe se både litt mat og drikke.  
Fergeturen tar ca. 3 timer og på Røst skal vi bo på hyggelige Røst Bryggehotell, som ligger idyllisk til helt 
ute på bryggekanten i «Kårøysundet». Her er hav og fjell nærmeste naboer.   
Vi får servert en lunsj ved ankomst. Hotellet ligger på den delen av øya der produksjon av tørrfisk foregår 
og vi trenger ikke gå mange skritt før vi står midt oppi produksjonen av den dyrebare fisken. 
Vi får en omvisning på hotellets eget tørrfiskloft, hvor «gullet» fra Røst blir lagret. 
Her får man se tørrfisk i alle former og fasonger og vi får også vite det som gjelder kvalitet, sortering, 
historie osv.  
På hotellet brukes det tid på å lage god norsk, hjemmelaget mat, hvor de ferskeste råvarer fra havet er 
hovedingrediensen i de utsøkte fiskerettene som serveres her. Dette får vi smake på til middag i kveld. 
 
Lørdag 11. juni  Røst – Bodø - hjemreise 
Etter en god frokost blir vi med på en busstur rundt hele øya, sammen med den lokale guiden som bidrar 
med gode historier og nyttig informasjon. 
Med Værøy og Lofotveggen som naboer i nord, ligger Røst i en liten verden for seg selv. Det høyeste 
punktet strekker seg 11 meter over havet.  
Husene er en fargerik og malerisk blanding av gamle naust, fjøs, gamle Nordlands hus og moderne hus. 
Brygga er navnet på et handelssted fra slutten av 1800-tallet, som i dag er det lokale museet.  
Den siste utgaven av Røst kirke er fra 1900 og er en liten trekirke i sveitserstil. 
Ellers preger fiskehjell mye av øya og på vestsiden ligger det et fuglereservat for vadefugl og ender. 
Fergen over til Bodø har avgang kl. 13.45 med ankomst Bodø kl. 17.30. Kafeteria om bord, hvor det er 
muligheter for å kjøpe seg både litt mat og drikke. 
Flyavgang med SAS kl. 1855 med ankomst Oslo kl. 2020. 



 
 

 

 

 
Pris pr. person  Fra kr 15 400,- ved minimum 20 betalende deltagere 
 
Prisen inkluderer Fly Oslo – Evenes / Bodø-Oslo 

Flyskatter  (kr 580,- pr. person pr. 30/9-21) 
Nødvendig busstransport i Lofoten i henhold til program 

   Nødvendig busstransport i Bodø i henhold til program 
   2 overnattinger i dobbeltrom på Henningsvær Bryggehotell, uten utsikt 

1 overnatting i dobbeltrom på Lofoten Rorbuhotell i Sørvågen 
1 overnatting i dobbeltrom på Røst Bryggehotell 

   4 frokoster og 4 middager på hotellene (2-retters) 
   3 lunsjer (varmrett) 
   Utflukter med buss, lokalguide og entreer i henhold til program 
       
Tillegg enkeltrom kr. 3 400,-  
 
Vi tar forbehold om prisjusteringer som skyldes endringer i skatter, avgifter og transportpriser. 
 
Fergetidene til/fra Røst blir ikke publisert før på nyåret. Tidene nevnt i programmet er gjeldende 
fergetider for 2021 og vi må ta forbehold om endringer.  
 
På Henningsvær rorbuer har vi fått følgende romtyper: 
Standard rom uten utsikt   4 stk 
Standard rom med utsikt mot byen  6 stk. Tillegg pr. person kr 200,- 
Standard rom med havutsikt   8 stk. Tillegg pr. person kr 400,- 
 
Lofoten rorbuhotell har følgende rom: 
Standard dobbeltrom    7 stk 
Familierom     1 stk 
Superior dobbeltrom    2 stk 
Superior rorbu for 2 personer   4 stk   
Superior rorbu for 8 personer   1 stk      (4 soverom med egen bad) 
 
Røst Bryggehotell har 15 rom totalt som kan brukes som doble eller enkle rom.  
 

Depositum kr 2.500,- må betales innen 25/2.2022 til bankkonto1286.47.14488.  
Restbeløp må betales innen 15/4.2022. 
 
Påmelding for PUSK’s medlemmer til Reidun Skåring pr mail reidsk@online.no, eller melding til 
mobil 99212234. 
 
 
 
 

mailto:reidsk@online.no

