
PROGRAM 
 
EVENT I LOFOTEN  
2010 
 
 
 25% rabatt 

hvis bestilling i løpet 
av februar! 



 

Vi håper NRCC`s medlemmer finner dette programmet interessant. Event Lofoten legger 
til grunn personlig oppfølging og tilstedeværelse hele veien, og sørger for at alle 
underleverandører er kvalitetssikret og koordinert med leveransen for øvrig.  
Da kan vi stå inne for løftet om minnerike opplevelser!  
Vi ses! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
Jim Eide, daglig leder 
MOB: +47 41 47 00 00   EPOST: jim@event-lofoten.no 

Fredag  
 kl 1045 Avreise med SAS fra Oslo Gardermoen. Ankomst Helle Lufthavn Svolvær kl 13.00 
   Mottakelse av representant fra Event Lofoten. 
  Transfer til Henningsvær og innsjekk på Bryggehotellet. 
  kl 1400 Lunsj. 
 kl 1500 Alternative aktiviteter: 
 Alt. 1: Havkajakk. Gjennomgang av utstyr/ teknikk/ sikkerhet og tilvenning. 
  Området rundt Svolvær byr på storslåtte natur opplevelser. Med havkajakk kommer du tett på historie og  
  dyreliv.  
 Alt. 2: OnTarget. Innendørs pistolskyting – full action! MP5 har de også…  
 Alt. 3: På Verdens Tak.  Henningsvær omkranses av Lofothavet, steile fjell og idylliske fiskevann. Det varierte  
  turterrenget og spennende dyreliv innbyr til opplevelsesrike turer tilpasset den enkelte gruppe 
  I tillegg besøker vi Lofotens Hus Galleri Harr, Engelskmannsbrygga og Lysstøperiet senere på dagen. 
 kl 2000 Middag. 
 
 Lørdag 
 kl 1000 Tare Mare©. En gastronomisk work-shop. 

  Dette er for deg som virkelig er opptatt av god (sjø)mat og som ønsker å lære av  
  mesterne. Lofothavet er verdens beste spiskammer. Med liner, teiner og garn skal vi  
  høste av havet. Vår fiskeskøyte tar oss ut på fiskebankene. Torsk, steinbit, kveite..  

 Spenningen er til å ta og føle på.  
 kl 1500 Nyvågar Rorbuhotell. Stamp og badstu venter på dere. Her blir det forfriskninger og dere kan sitte i 40` C 

  å nyte utsikten utover Vestfjorden. På akevittloftet blir det sterke saker og snacks. 
 kl 2000 Middag. 

 
  
Søndag    

kl 0900             Seafari©. Opplev Lofoten fra sjøsiden i gummibåt. 
Vi svinger innom nedlagte fiskevær, alt i fantastiske omgivelser med hvite sandstrender og høye fjell. Masse 
historier og kulturell info følger med. Se etter havørna! Vi gjør landhogg på Skrova – hvalens øy  

 kl 1130 Lunsj på ZackariasBrygga i Skrova. Sashimi (rått hvalkjøtt) + grillet hvalbiff og laks.  
 
 kl 1400 Transfer til flyplass. 
 kl 1540 Departure WF til Bodø-Oslo, lander Gardermoen kl 1900. 
  

PROGRAM 
 
EVENT FOR NRCC`S MEDLEMMER - I LOFOTEN  
2010      


