NORUEGA | AURORES BOREALS
Illes LOFOTEN i VESTERALEN
Sortida especial en petit grup : Del 11 al 18 de NOVEMBRE 2021
Al nord del Cercle Polar Àrtic es troba una de les joies de la natura europea,
les noruegues ILLES LOFOTEN i VESTERALEN. En aquesta època de l'any, els
seus fiords i acollidors pobles pesquers tradicionals amb cases multicolors,
són una de les millors destinacions per a l'observació de cetacis (catxalots,
balenes geperudes i orques), aus marines com la majestuosa àguila marina
i el màgic fenòmen natural de les AURORES BOREALS.

ITINERARI
La
combinació perfecta per a un viatge espectacular
11 novembre: BARCELONA- OSLO – NARVIK
Sortida des de l’aeroport de Barcelona, a les 13:55h. amb la cia. Norwegian, cap a Oslo i connexió amb
el vol a NARVIK. Arribada a Narvik a les 21:55h.. Recollida a l'aeroport i trasllat a EVENES.
Sopar i allotjament a l’hotel EVENES SURE HOTEL 3* (o similar)

12 novembre: NARVIK – ANDENES (170 km.)
Esmorzar i sortida cap al nord, per trobar les illes Vesteralen. En la ruta farem diferents parades
panoràmiques per conèixer a fons l’arxipèlag i els seus petits pobles de pescadors. Farem una parada en
un poble Sami per conèixer una de les ultimes famílies que viuen encara de la pastura. Els Sami ocupen
un territori molt extens entre quatre països (Finlàndia, Rússia, Noruega i Suècia) i tenen el seu propi
parlament a Kiruna, Suècia. Avui el poble sami són només 40.000 persones que ja no viuen totes de la
pastura i la caça. Els samis s'incorporen al mode de vida europeu, començant poc a poc un declivi
inexorable que els pot portar al col.lapse de la seva cultura. Dinar en ruta. Després continuarem fins
Andenes situada a l’extrem nord de les illes Vesteralen, a l’illa de Andoya, on arribarem a la tarda.
Allotjament a l’HOTEL ANDRIKKEN 3* (o similar)

13 novembre: ANDENES
Després d’esmorzar, aquest matí el dedicarem a l'albirament de balenes.
Sortida en vaixell per albirar diferents espècies de cetacis que en aquesta època de l'any es troben
davant de la costa d’Andenes. És bona època per albirar catxalots, balenes geperudes i orques.
Navegarem a la seva cerca per aquest escenari àrtic amb el majestuós teló de fons de les illes Andoya,
Senja i Bleiksoya. Tindrem oportunitat, mentre contemplem les balenes i orques, d'albirar diferents
espècies d'aus marines (fumarells, gavines, corbs marins, etc.). A la caiguda de la tarda si el temps ho
permet tornarem a sortir a la "caça" de les Aurores boreals, entre les belles platges del nord de
l’arxipèlag. Amb el nostre "GPS de nit", ens instal·larem a la costa, amb el far de fons, per intentar
perfeccionar la presa d'imatges de les aurores. L’aurora és més freqüent a la tardor i hivern, els millors
mesos per veure’n són d’octubre a març. La seva major freqüència es registra entre les 6 de la tarda i la
1 de la matinada, sempre condicionades per la meteorologia.
Allotjament a l’HOTEL ANDRIKKEN 3* (o similar)

14 Novembre : ANDENES – ILLES LOFOTEN (287 kms.)
Aquest matí, per als que ho desitgin, podem aprofitar una segona possibilitat de veure cetacis i
mamífers marins. Per a la resta ens aproparem a les platges de Bleik per aconseguir alguna de les
instantànies més belles del viatge. El poble pesquer de Bleik és una petita comunitat amb uns 500
habitants amb la brillant platja blanca de Bleiksstranda. Els penya-segats a l'illa de Bleiksøya que es
troba davant de la platja són el lloc d'implantació de més de 40.000 parelles de frarets així com una gran
colònia d'àguiles de mar. També és fàcil veure mascarells marins i foques grises, les últimes foques
europees. Després creuarem tot l'arxipèlag i passarem en ferri de Sortland per arribar a les illes Lofoten
on passarem els propers 3 dies. Aquesta nit tornarem a sortir a la recerca d'aurores boreals. Al caure la
nit estarem posicionats per buscar les llums del nord. De la mà del nostre guia-fotògraf intentarem
retenir algunes bones imatges d'aquests nets cels nòrdics.
Allotjament al SCANDIC HOTEL 3 *, a Svolvaer (o similar)

15 i 16 Novembre : ILLES LOFOTEN
Aquests dos dies ens endinsarem de ple a l'arxipèlag de les Lofoten, per recórrer els racons més bonics
de les seves illes, els petits pobles de pescadors, les platges més salvatges de l'oest de les illes i
connectar amb la cultura vikinga en els seus pobles. Visita la població de Reine, localitat que es troba al
centre d'un fiord, envoltada de muntanyes nevades que ens serveixen de marc ideal per a les primeres
fotografies. És sens dubte el poble més bonic de totes les illes. Trasllat fins a Svolvaer.
Al vespre de nou a la caiguda de la tarda gaudirem buscant les llums de nord i els millors racons per
poder localitzar-les.
Allotjament al SCANDIC HOTEL 3 *, a Svolvaer (o similar)

Les AURORES BOREALS ens han
fascinat durant generacions. Cada
aparició de l'aurora és única. En
algunes ocasions es veuen tres
bandes verdes ballant al cel
nocturn, altres vegades es
mostren com una cortina de verd
elèctric o com un tornado de llum
tènue. Si hi ha molta activitat
l'aurora mostra una explosió final
durant un o dos minuts en forma
de corona. Després d'això l'aurora
desapareix i ens preguntem si el
que hem vist ha estat real o
només un miratge àrtic.
Sigues pacient a l'hora de veure
l'aurora boreal, recorda que estàs
totalment en mans de la natura. A
l'aurora boreal li encanta jugar a
l'amagatall, observar-la és sovint
un estira i arronsa entre la teva
paciència i l'aurora

L'origen científic de les aurores
són les grans explosions i
flamarades solars, que llancen
enormes quantitats de partícules
des del Sol a l'espai. Aquests
núvols de partícules viatgen per
l'espai a velocitats compreses
entre 300 i 1000 km. per segon.
Quan les partícules entren a
l'escut magnètic de la Terra, són
atretes cap al cercle que envolta
el Pol Nord magnètic, on
interactuen amb les capes altes
de l'atmosfera. L'energia que
s'allibera dóna peu a les aurores
boreals. Tot aquest procés
succeeix a uns 100 quilòmetres
sobre els nostres caps.

NORUEGA | AURORES BOREALS
del 11 al 18 NOVEMBRE 2021
17 de Novembre : LOFOTEN (cultura vikinga i vida salvatge) - NARVIK
Després d'esmorzar sortirem per fer un recorregut per la cultura vikinga i gaudir dels diferents paisatges que ens trobarem en aquest conglomerat
d'illes i muntanyes baixes dels fiords.
Durant tot el matí anirem parant per experimentar el paisatge agrest i bonic. El punt culminant del nostre safari és apropar-nos a les cultures sami i
vikinga. Els samis son els primers pastors ancestrals del nord d'Europa, pararem a les seves granges i ens ensenyaran la seva forma tradicional de
vida. Els víkings, aventurers, guerrers i grangers van deixar la seva empremta i la seva marca en aquestes terres que encara avui es manté viva.
Lofoten té una forta connexió amb l'Edat Víking, i al Museu Víking Lofotr, on pararem, podrem experimentar-ho. A Borg els arqueòlegs han descobert
la major casa comunal víkinga de l'època. L'edifici té 83 metres de llarg i ha estat reconstruït com un museu vivent.
Més tard intentarem apropar-nos als ants en el seu entorn natural. No només ens trobarem ants, la zona és rica en vida silvestre com guineus,
llúdrigues, conills, àguiles, agrons i corbs marins. Després ens dirigirem a un poble de pescadors per fer una passejada pel moll i prendre una cervesa
calenta. Durant la ruta veurem penya-segats i platges i gaudirem de les impressionants vistes dels fiords d'aquestes illes. Les rutes són també un munt
de records de la guerra segona Guerra Mundial.
A la tarda partirem cap a Narvik. Ja amb la nit àrtica sobre nosaltres és el moment de captar llums, estrelles i qui sap si novament les aurores boreals.
A última hora de la tarda arribarem al nostre allotjament a Evenes. Serà el moment de posar en ordre les nostres fotografies i debatre sobre els
aspectes més rellevants de la nostra experiència nòrdica d’aquests dies. Allotjament al SURE HOTEL Evenes 3 *. Sopar inclòs a l’hotel.

18 de Novembre : NARVIK - OSLO - BARCELONA
Després de l'esmorzar, molt a primera hora trasllat a l'aeroport per agafar a les 06:30 el vol de tornada a Barcelona via Oslo. Arribada a Barcelona a
les 13:10 i Fi del nostre viatge.

PREU PER PERSONA :
Grup

6 persones

7 - 14 persones

Preu persona, en hab. doble

1.675 €

1.625 €

Suplement hab. individual: 250 €

EL VIATGE INCLOU
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia acompanyant-fotograf des de Barcelona, durant tot el viatge
Trasllats per carretera en furgonetes
Visites guiades i excursions esmentades en el programa.
Excursió en lanxa per l’albirament de balenes i cetacis
Visita al museu Viking de Lofotr
Ferry Sortland-Andanes
Allotjament 7 nits en hab doble, esmorzars i dos sopars inclosos.
Totes les taxes en hotels i transports. Taxes de govern pel servei i
taxes Eco d'entrades a espais naturals
• Assegurança bàsica de viatge

EL VIATGE NO INCLOU
•
•
•
•
•

Vols internacionals
Totes les despeses de caràcter personal com menjars, begudes, etc.
Qualsevol despesa no especificada i no indicada com inclosa
Assegurança de viatge, amb assistència mèdica i cancelació
Assegurances de cancel·lació, evacuació, COVID o altres,

RECOMANEM CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA AMB COBERTURES
COVID, SUPLEMENT DE 35 €
•

NOTES :
• VOLS NO INCLOSOS. A títol orientatiu vols amb Norwegian des de 390 €
+ 40 € taxes, que es recalcularà al confirmar la reserva.
• L'albirament de balenes depèn de la climatologia, de l'estat de la mar i
de la migració dels cetacis. La decisió de sortir a la mar es prendrà la
tarda abans segons els serveis de navegació marítima de Narvik. En cas
de suspensió es farà una activitat alternativa.
• Aquest és un programa de natura i algunes de les activitats, vols i
serveis poden ser reprogramats o suspesos per qüestions
climatològiques o de força major. La organització buscarà la millor
solució en cada un dels casos i reprogramarà activitats alternatives.
• Places limitades. Grup Mínim de 6 persones. Data límit per cancel·lar si
no s'arriba al mínim de participants: 20 dies abans de la sortida.
• Donada la tipologia del viatge, no s’inclouen els dinars i sopars que es
faran lliurement en ruta, amb l’acompanyament del guia.
Preus calculats amb data: 17.09.2021
ORGANITZACIÓ TÈCNICA : ECOWILDLIFE GC MD-397.
SORTIDA SUBJECTE A LES CONDICIONS DELS PAÏSOS VISITATS EN
RELACIÓ AL COVID19.

