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Hurtigrutens Venner til Stokmarknes      
05.-13.11. 2021 
 

  

Velkommen til Hurtigrutens Venners tur til Stokmarknes for å besøke 

Hurtigrutemuseet. Ærverdige MS Finnmarken står innkapslet i glass og er 

bragt tilbake til sin originale standard, et besøk om bord er som en tidsreise 

tilbake til 1956. Vi blir tatt imot av idsjel og leder Sten Magne Engen. 

 

05.11 Ombordstigning MS Polarlys 

Vi stiger om bord på MS Polarlys i Bergen og legger fra kai kl. 20:30. 

Innsjekk på valgt lugar og middag om bord. Frokost (3) og middag (4) 

inkludert på vår ferd nordover.  

 

09.11 Ankomst Stokmarknes 

Vi legger til kai på Stokmarknes kl. 01:30, og innleid transport 

transporterer oss de ca. 1,5km over broen til Vesterålen Kysthotell. 

Innsjekk på valgt rom. Vi sover ut og tar en sen frokost før vi drar på 

besøk til Hurtigrutemuseet hvor Sten Magne Engen venter på å ta imot 

oss. Det er en fin spasertur fra hotellet til museet, de som ønsker drosje 

kan bestille det i resepsjonen (i god tid).  

Omvisning på Hurtigrutemuseet og nyrestaurerte MS Finnmarken. God 

lunsj på museet inkl. Etter endt omvisning og lunsj har vi dagen til 

rådighet på egenhånd på Stokmarknes. Ta deg god tid i museet eller 

utforsk sentrum med butikker og cafeer.  

Middag på hotellet om kvelden.     
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10.11 Hadseløya Rundt 

Frokost på hotellet. Kl. 10:00 står transport klar utenfor for å ta oss med 

til Melbu. Her får vi en omvisning på Melbo Hovedgård hvor Christian 

Fredriksen og hans familie bodde. Fredriksen var industrigründer og i sin 

tid bl.a. innvolvert i Hurtigrutens tilblivelse.  

Videre langs den naturskjønne "yttersida" av Hadseløya til Galleri Uver, 

hvor glass- og billedkunstner Siv Johansen tar imot oss på sitt galleri. 

Vertskapet forteller om stedet og arbeidsmetodene sine. Her serveres en 

god lunsj på Betty's Tesalong, før vi vender tilbake til Stokmarknes.  

Kl. 15:15 legger vi fra kai med sørgående hurtigrute MS Nordlys. Frokost 

og middag inkl. på vår seiling til Bergen. 

 

13.11 Ankomst Bergen 

Kl. 14:45 legger MS Nordlys til kai i Bergen og vår reise er over. Vel hjem 

og på gjensyn! 

 

Reisefakta 
Dato:       05.-13.11  2021  

Pris v. 15-19 pax deltakere:  kr 18 100,-  

Pris v. 20+ pax deltakere:  kr 17 800,-  

 

Påmeldingsfrist:  03.05.2021   

 

Prisen inkluderer: 

o Seiling med MS Polarlys – Stokmarknes i innvendig lugar 

o Frokost (3) og middag (4) på MS Polarlys 

o Transport til Vesterålen Kysthotell ved ankomst Stokmarknes 

o Overnatting 2 netter på Vesterålen Kysthotell i dbl. inkl. frokost 

o 1 middag på Vesterålen Kysthotell 

o Inngang, guiding og lunsj på Hurtigrutemuseet 

o Utflukt Hadseløya Rundt inkl. transport, omvisning og lunsj 

o Seiling med MS Nordlys Stokmarknes – Bergen i innvendig lugar 

o Frokost (3) og middag (3) om bord på MS Nordlys 

 

Ikke inkludert: 

o Tillegg utvendig lugar dobbel per person: kr 1000,-  

o Tillegg enkeltrom/innvendig lugar 8 netter: kr 1820,- 

o Tillegg enkeltrom/utvendig lugar 8 netter: kr 2380,-  

 

Påmelding til Boreal reiser: Monica Våge  

Telefon  97 66 05 44  / epost monica.vage@boreal.no  
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