
Hurtigrutepilegrim Trondenes-Nidaros
6 forslag til pilegrimsreise med hurtigruta

Dag Reise forslag alt 1 Reise forslag alt 2 Reise forslag alt 3 Reise forslag alt 4 Reise forslag alt 5 Reise forslag alt 6 følge ei 

hurtigrute hele veien

1. dag Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

Start i Harstad, besøk på 

Trondenes, besøk i kirka, 

historisksenter og vandring 

på de historiske stedene på 

Trondenes

2. dag Fra Harstad 08:30, gå av i 

Sortland kl12:30. Besøk 

Sortland kirke, buss til Hadsel 

og besøk i Hadsel kirke, tur, 

overnatting

Fra Harstad 08:30, gå av i 

Sortland kl12:30. Besøk 

Sortland kirke, buss til Hadsel 

og besøk i Hadsel kirke, tur, 

overnatting

Fra Harstad 08:30, gå av i  

Svolvær (18:30). Besøk i 

Krigsmuseum og Svolvær 

kirke overnatting

Fra Harstad 08:30, gå av i  

Svolvær (18:30). Besøk i 

Krigsmuseum og Svolvær 

kirke overnatting

Fra Harstad 08:30, gå av i  

Svolvær (18:30). Besøk i 

Krigsmuseum og Svolvær 

kirke overnatting

Fra Harstad 08:30, besøk i 

Sortland kirke eller gammelt 

kirkested,  Hadsel kirke 

(6km), Svolvær kirke.

3. dag Hurtigrute fra Stommarknes 

kl15:15 til Svolvær (18:30). 

Besøk i Krigsmuseum og 

Svolvær kirke overnatting

Hurtigrute fra Stommarknes 

kl15:15 til Svolvær (18:30). 

Besøk i Krigsmuseum og 

Svolvær kirke overnatting

Buss til Borge, besøk på 

Vikingemuseum og i Borge 

kirke, Buss mot Stamsund, 

mulige besøk Hol eller 

Stamsund kirke, Hurtigrute til 

Bodø fra Stamsund kl 22:30

Buss til Borge, besøk på 

Vikingemuseum og i Borge 

kirke, Buss mot Stamsund, 

mulige besøk Hol eller 

Stamsund kirke, Hurtigrute til 

Bodø fra Stamsund kl 22:30

Buss til Borge, besøk på 

Vikingemuseum og i Borge 

kirke, Buss mot Stamsund, 

mulige besøk Hol eller 

Stamsund kirke, Hurtigrute til 

Bodø fra Stamsund kl 22:30

Kort tur i land i Bodø for å se 

Domkirka, med vekt på Peter 

Dass og Bonsak krogh og 

Jesus 

4. dag Buss til Borge, besøk på 

Vikingemuseum og i Borge 

kirke, Buss mot Stamsund, 

mulige besøk Hol eller 

Stamsund kirke, Hurtigrute til 

Bodø fra Stamsund kl 22:30

Buss til Borge, besøk på 

Vikingemuseum og i Borge 

kirke, Buss mot Stamsund, 

mulige besøk Hol eller 

Stamsund kirke, Hurtigrute til 

Bodø fra Stamsund kl 22:30

Overnatting Bodø, Besøk i 

Bodø domkirke og Bodin 

kirke, buss eller båt til  

Gildeskål, overnatting 

Gildeskål

Overnatting Bodø, Besøk i 

Bodø domkirke og Bodin 

kirke, tur keiservarden

Overnatting Bodø, Besøk i 

Bodø domkirke og Bodin 

kirke, buss eller båt til  

Gildeskål, overnatting 

Gildeskål

Passere følgende kirker: Fore, 

Meløy, Rødøy, Nesna, Besøke 

Sandnessjøen, Brønnøysund, 

Rørvik

5. dag Besøk i Bodø domkirke og 

Bodin kirke, buss til Gildeskål

i tillegg til Bodø også besøk på 

Kjerringøy, videre reise med 

hurtigruta 04:15

Vandringer rundt kirkestedet 

og  Buss til Ørnes og 

overnatting Ørnes

i tillegg til Bodø også besøk på 

Kjerringøy, videre reise med 

hurtigruta 04:15

Avgang Bodø 04:15, 

Sandnesjøen 12:30, Tur til 

Dønnes, Herøy,

Ankomst Trondheim og 

Nidaros

6. dag Fra Gildeskål med hurtigbåt 

til Sandnessjøen,

Sandnesjøen 12:30, Tur til 

Dønnes, Herøy,

Hurtigrute til Sandnessjøen 

12:30, Tur til Dønnes, Herøy,

Sandnesjøen 12:30, Tur til 

Dønnes, Herøy,

avgang med hurtigruta fra 

Sandnessjøen 12:30, besøk i 

Brønnøsund  kirke ved 

landligge, og kort besøk i 

Rørvik

7. dag avgang med hurtigruta fra 

Sandnessjøen 12:30, besøk i 

Brønnøsund  kirke ved 

landligge, og kort besøk i 

Rørvik

avgang med hurtigruta fra 

Sandnessjøen 12:30, besøk i 

Brønnøsund  kirke ved 

landligge, og kort besøk i 

Rørvik

avgang med hurtigruta fra 

Sandnessjøen 12:30, besøk i 

Brønnøsund  kirke ved 

landligge, og kort besøk i 

Rørvik

avgang med hurtigruta fra 

Sandnessjøen 12:30, besøk i 

Brønnøsund  kirke ved 

landligge, og kort besøk i 

Rørvik

Ankomst Trondheim (06:30) 

Besøk i Nidaros domen og 

Pilegrimssenteret. Diplom 

om en har besøkt minst 5 av 

kirkene på veien.

8. dag Ankomst Trondheim (06:30) 

Besøk i Nidaros domen og 

Pilegrimssenteret. Diplom om 

en har besøkt minst 5 av 

kirkene på veien.

Ankomst Trondheim (06:30) 

Besøk i Nidaros domen og 

Pilegrimssenteret. Diplom om 

en har besøkt minst 5 av 

kirkene på veien.

Ankomst Trondheim (06:30) 

Besøk i Nidaros domen og 

Pilegrimssenteret. Diplom om 

en har besøkt minst 5 av 

kirkene på veien.

Ankomst Trondheim (06:30) 

Besøk i Nidaros domen og 

Pilegrimssenteret. Diplom om 

en har besøkt minst 5 av 

kirkene på veien.


