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HELGELAND

LES OM...
EVENTYRFJELLENE

Pakk turstøvlene og få fantastiske vandreopplevelser
– fra enkle til mer utfordrende turer.

KULTURHISTORISKE OPPLEVELSER

Fra fuglevoktere til vikingtid, fra gamle fiskevær
til skulpturer ute i det fri, fra teater til festivaler og konserter.

ØYHOPPING MED SYKKEL/KAJAKK

Sykle og padle mellom tusenvis av vakre øyer, holmer og skjær
– og mye, mye mer...

Tomma i Nesna © Marit Løvhaug, Helgeland kajakk

Zipline / Mosjøen © Hans Petter Sørensen - www.FarOutFocus.no
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Helgeland ligger som et langstrakt paradis i den sørlige delen av Nordland.
Her kneiser nesten 2.000 meter høye fjell i innlandet. På kysten ligger et fantastisk
øyrike som har havnet på UNESCOs verdensarvliste. Og det er her du finner Polarsirkelen.
På 66 grader nord går grensen som forteller at du er på vei inn i midnattssolens rike.
LYKKEN ER Å FERIERE PÅ HELGELAND

Det er noe eget ved å reise inn i nye og ukjente landskap – enten du
er sammen med familien, kjæresten eller gode venner. Å «sveve»
over bakken på en sykkel mens sollys og sommerdufter kiler deg i
ansiktet, med håret i fri flukt og latter i hele hodet – det er lykke, det.
Og ingen steder i verden føles landskapet så vidt og himmelen så
lav som i en havkajakk utenfor Helgelandskysten. Her padler du i
stillhet blant tusenvis av øyer, holmer og skjær – det er lykke, det.
Å sitte på en fjelltopp langt over tregrensen, med nyfisket ørret fra
fjellvatn stekt over bål og duften av nykokt kaffe i nesen – det er
lykke, det.
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Vega via ferrata © Gunnar Almlid

Rafting i Auster-Vefsna © RiverNorth
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Men vi skal ikke glemme byene. Vi har 4 av dem. Trivelige byer
med gode hoteller og serveringssteder som gjerne lager mat basert
på lokale råvarer. Og selvfølgelig er det shoppingmuligheter, museer,
kunstopplevelser og mye annet å se og oppleve.
Helgeland er også festivalenes rike. Hele sommeren og deler av høsten
kan du delta på festivaler og andre arrangement, alt fra musikk i alle
sjangre til markeder, båtregattaer, kultur- og idrettsarrangement.
Og sist men ikke minst, folk er vennlige og vi liker å ta imot gjester
fra både inn- og utland. Derfor bør du reise på Helgeland i langsomt
tempo og kjenne med kropp og sjel hvor godt det gjør å være her
hos oss.
Ses vi?

UTGIVER:
HELGELAND REISELIV AS
SELSKAPET TAR IKKE ANSVAR FOR EVENTUELLE FEIL
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RUTE 2: DØNNA – HERØY – SANDNESSJØEN

øyhopping
MED SYKKEL

Idylliske småveier, hvite sandstrender, fugleliv, mausoleum og vakre
middelalderkirker i tillegg til fjellrekken De Syv Søstre er bare noe
av det dere kan oppleve på denne turen.
Dag 1: Sandnessjøen – Dønna (ca 40 km)
Ferge fra Sandnessjøen på formiddagen til Dønna. Sykle til Dønnes
(20 km) og besøk Dønnes Gård og middelalderkirke. Ta gjerne turen
opp til Dønnesfjellet med eventyrlig utsikt, eller til Heidis Sjokoladefabrikk. Overnatting: Se visithelgeland.com
Dag 2: Dønna - Herøy – Offersøy (ca 50 km)
Sykle til Seløy i Herøy kommune (30 km). Bli med på kulturhistorisk safari med RIB på storhavet, sykle eller padle mellom Herøys
mange øyer, holmer og skjær og opplev hvite strender og lune viker
med utsikt til storhavet, De syv søstre og Dønnamannen. Besøk en
av Herøys sjarmerende butikker, middelalderkirken (Helgelandskatedralen) og Herøy Bygdesamling før du tar ferga over til Søvik i
Alstahaug fra Flostad fergeleie, 14 km fra Seløy.
Sykle 15 km sørover mot Tjøtta til Offersøy Camping, eller ca 5 km
nordover mot flyplassen til Sandnessjøen Camping. Annen overnatting: Se visithelgeland.com.
Dag 3: Offersøy – Sandnessjøen (ca 30 km)
På Søvik finner du oppstigingen til den sørligste toppen av De syv
søstre, Breitind (910moh), som også er det vanligste utgangspunktet
om du vil erobre alle syv søstrene. Du kan også ta en enkel og
forholdsvis kort vandretur (2 timer) opp på Vettfjellet (244moh),
eller gå storrunden ved foten av Breitind opp på aksla og tilbake til
Søvikskaret, ca 2,5 t.

Å sykle på Helgeland om sommeren kan gjøres hele døgnet i det fantastiske lyset.
Du sykler tett på naturelementene og stopper ofte fordi det er så mye vakkert og særegent
å se på. Hva med å prøve en sykkeltur midt på natten? Opplev den totale stillheten og roen
i det rosa lyset som ofte inntreffer i sene nattetimer og som skaper en magisk stemning
du sent vil glemme.
RUTE 1: BRØNNØYSUND – TORGHATTEN – VEGA

3 dager. Total sykkeldistanse: Ca 70-80 km.

Opplev alt fra fjell med hull tvers igjennom, flotte turområder og
badeplasser til verdensarv og kulinariske matopplevelser.
Dag 1: Brønnøysund – Torghatten (ca 30 km tur/retur).
Sykle over den flotte Brønnøysundbrua mot Torghatten. Vandreturen
opp til det berømte Torghatthullet tar ca 30 min og krever godt fottøy. Ta også turen innom Norsk Havbrukssenter der du kan oppleve
og lære om det norske lakseeventyret.
Overnatting: Se visithelgeland.com.
Dag 2: Brønnøysund – Vega (ca 30-40 km)
Sykle fra Brønnøysund til Horn langs FV17 (14 km) for å ta ferga
over til Vega. På veien anbefales et stopp på Hildurs Urterarium,
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© Furuheim Gård

3 dager. Total sykkeldistanse: ca 120 km.

Kommer du fra Offersøy sykler du forbi Alstahaugtunet med Petter
Dass Museum og Alstahaug middelalderkirke, og finner avkjørsel til
Breitind til høyre etter ca. 5 km. 15 km nordover (kun 1 km før Sandnessjøen) ligger Høvdingsetet på Sandnes til venstre. Sandnessjøen
byr for øvrig både på shopping, mat og kultur.
© Terje Rakke NordicLife Helgeland Reiseliv

Fra Furuheim Gård sykler du østover etter grusveien og passerer
minnesmerket over tsjekkeren Vàclav Marek, som oppholdt seg i
Susendal fra 1933 til 1948. Er dere heldige får dere hilse på dyrene
på Furuheim som beiter like ved veien, og holder det fantastiske kulturlandskapet i hevd. Videre går turen etter grusveien innover dalen,
et stille og fredelig område med mange fine plasser å stoppe.
Ved Atterli svinger veien over elva Susna (ta gjerne en pause for å
fiske) og da er dere kommet over på andre siden i Susendal. Her er
det asfaltdekke på veien. Returen til Furuheim Gård kan enten gå
over Baklibrua eller via Fagertun for så å sykle over hengebroen
ved gården. På Furuheim får dere all informasjon dere trenger til
sykkelturen. Her kan dere også overnatte i hus med selvhushold eller
bestille mat.

RUTE 4: NESNA – LOVUND – TRÆNA

3 dager.

Med hurtigbåt fra Nesna kan du øyhoppe mellom de ytterste øyene
på Helgeland. Her er et forslag på turer onsdager og fredager fra
Nesna til Lovund og Træna.
Dag 1: Nesna
Ankomst Nesna (ca 1 times biltur fra Mo i Rana eller Mosjøen) og
overnatting på Havblikk. På Havblikk tilbys både leiligheter, hytter
og rom. Hyggelig vertskap, god mat og ulike aktiviteter gir deg en
trivelig dag/kveld.

Nord-Norges mest unike mat- og urtegård. På tur ut til Vega kan du
også gjerne hoppe av på øya Ylvingen, ta en sykkeltur og avslutte
med et måltid på Himmelblå brygge før du drar videre til Vega.
Sykle fra Igerøy på Vega mot det nye flotte verdensarvsenteret som
ligger ved Gardsøya Fiskerihavn, ca 16,7 km. Finn overnatting i
nærheten på www.visitvega.no.
Dag 3: Vega – Brønnøysund
Bruk god tid på verdensarvsenteret, her er mye å se. Sykle så til
Vega Havhotell, ca 7 km og få en kulinarisk matopplevelse (bestill
bord på forhånd). Eller du kan leie deg kajakk og ta en padletur i
unike omgivelser. Vega er et sykkelmekka med ca 100 km veier som
også fører til flotte turområder og badeplasser. Hurtigbåt fra Rørøy
til Brønnøysund går sent på ettermiddagen.
Overnatting: Se visithelgeland.com.

Lei sykkel på Furuheim Gård (eller ta med selv) og opplev naturen
på nært hold. Lett terreng gjør at denne turen passer for alle, også
familier med små barn. Lite eller ingen trafikk gjør at det er trygt å
sykle.

Dag 2: Nesna – Lovund
Hurtigbåten går fra Nesna kl 11:30 og du er på Lovund kl 13:05.
Innsjekk på Lovund Hotell, ca 700 m fra fergeleiet. Bruk dagen til å
besøke Lundeura og opplev lundefuglkolonien. Det anbefales også
et besøk på Kystkultursenteret (museum). Er du sprek, gir turen opp
Lovundfjellet, 623 moh en fantastisk utsikt over Helgelandskysten.

RUTE 3: SUSENDAL I HATTFJELLDAL

1 dag.

En sykkeltur gjennom Susendal i Hattfjelldal byr på flotte natur- og
kulturopplevelser. Her sykler du gjennom ei frodig og levende fjellbygd ved foten av Børgefjell.

Dag 3: Lovund – Træna – Nesna/Sandnessjøen
Etter en fin formiddag på Lovund tar du hurtigbåten til Træna kl
1305. Træna er Norges eldste fiskevær og byr på Petter Dass-kapellet
på Husøy, kjærlighetsstien og Kirkehelleren på Sanna og ikke minst,
koselige småveier som er perfekt for sykkelturer. Båten tilbake fra
Træna går kl 1855 til Onøy der du går om bord i Nordlandsekspressen
som tar deg tilbake til Nesna ca 2115 eller til Sandnessjøen 2145.
Overnatting: Se visithelgeland.com.
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Rødøyløva, 443 m.o.h. hører med når du er på Rødøy. På toppen
får du en fantastisk utsikt. Sykle rundt på øya som har flere fine avstikkere, kos deg på en av de kritthvite strendene, ta en padletur og
gjerne besøk Bamsehuset der 1500 bamser sitter på utstilling.
Dag 3: Bolga
Avgang fra Myken kl 12.00 og kl 13.15 går du av på den vakre øya
Bolga i Meløy kommune. Sykle langs den 2 km lange veien og føl
på roen, freden og friheten. Vandre opp til Bolgabørra med sitt hull
tvers igjennom eller vær med på havfiske, havpadling eller klatring.
Overnatt på Bolga Brygge som har spektakulær utsikt mot havgapet
og kos deg med fantastisk god mat og drikke.
Dag 4 og 5: Støtt
Gå på Nex1 fra Bolga kl 13.15 og fortsett til den idylliske øya Støtt
i Meløy med ankomst kl 14.15. Støtt byr på magiske sykkelturer på
ca 7 km vei. Her sykler du i vill og vakker natur med storhavet rett
utenfor. Støtt har også flere badestrender, svaberg og små viker som
er perfekte stoppested. Bo herskapelig, sjarmerende og romantisk
eller eksklusivt på Støtt Brygge. Her ligger også Gammelbutikken
Restaurant der du nyter det gode liv og havets delikatesser. På Støtt
kan du være med på havfiske, havpadling, breklatring, RIB-tur eller
tur med sjøfly.
Dag 6: Hjemreise
Hurtigbåt til Bodø kl 09.55 med ankomst Bodø kl 11.25. Herfra nås
tog, hurtigruta eller fly hjemover. NB! Returfrakt av sykkel fra Støtt
etter avtale.
NB! Det tas forbehold om ruteendringer i 2021 så dobbeltsjekk
tidene på www.reisnordland.no

RUTE 5 – BRØNNØYSUND – VEVELSTAD – BØNÅ

3 dager, total sykkeldistanse ca 60-63 km

Dag 1: Dette er kanskje en tur som passer særlig godt for gjengen
som liker å fiske og vandre. Turen starter i Brønnøysund og dere
sykler FV17 til Horn, ca 14 km. Herfra tar dere ferga over til Andalsvågen og sykler videre ca 17 km til Handelsstedet Forvik som
byr på rom med historisk sus, restaurant med smaksopplevelser fra
Helgeland og et Kaffebrenneri med sjel og sjarm. For de som har
lyst, før middag, er det en liten sykkeltur på 1 km til Vevelstad museum. Herfra går den flotte Vistnesstien fram til det 5.000 år gamle Helleristningsfeltet. Kvelden avsluttes med nydelig Boknafisk i
Handelsstedet.
Dag 2: Etter frokost sykler dere til hurtigbåtkaia på Forvik og tar
hurtigbåten inn Vistnesfjorden til Bønå Gård (ca 1 times reisetid).
Gården ligger i vill og nesten uberørt natur flere mil fra nærmeste
bilvei. I Vistnesfjorden kan dere fiske etter de fleste fiskeslagene og
i elvene rundt omkring er det bra med laks og ørret. Gården ligger
omtrent midt i Lomsdal-Visten nasjonalpark og har også utleie av
kanoer og kajakker. Her tilbys det også guidede turer, klatring, grotteturer og båtturer.
Fra Bønå er det fint å gå til Krongelvatnet langs vardet sti. Her setter gjerne vertskapet opp en lavvo til dere. Eller dere kan leie hytte
ved Bønåvatnet eller leie et større hus med litt høyere standard om
ønskelig.
Dag 3: Nytes ved et vatn eller ved fjorden med fiskestanga i neven,
klar til, forhåpentligvis, å håve inn en god fangst.
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Dag 4: Hjemreise med hurtigbåt fra Bønå tidlig om morgenen til
Forvik og sykle tilbake til Brønnøysund.

RUTE 6: MYKEN – RØDØY - BOLGA – STØTT

6 dager/5 overnattinger. Retur fra Bodø med tog, fly eller
hurtigruta, eventuelt sykle FV17 fra Ørnes tilbake til Sandnessjøen. Dette forslaget er beregnet på sommerruten som går mandag til og med fredag fra ca 20. juni. For andre tider, sjekk ut
www.reisnordland.no. .
Dag 1: Sandnessjøen - Myken
Lei sykkel i Sandnessjøen eller bring din egen. Denne fantastiske
«øyhopp-turen» starter med å ta NEX1 (hurtigbåt) fra Sandnessjøen
kl 08.20 og du ankommer Myken kl 11.40. På turen passerer du både
Lovund og Træna.
Myken er et lite fiskevær i Rødøy kommune og ligger midt i et eventyrrike. Øya har ingen biltrafikk og kun 800 meter vei, men her får
du oppleve midnattsola, havet og naturen på sitt beste. Besøk whiskydestilleriet, spis nydelig mat, ta en fisketur eller ha det gøy og sosialt på «butikken». Overnatt på Myken B&B i en innendørs vintage
campingvogn eller prøv glamping i stilig hustelt med gulvtepper og
lysekrone.
Dag 2: Rødøy
Avgang fra Myken kl 12.00 og allerede kl 12.40 ankommer du
Rødøy. Sykle ca 2,3 km til vakre klokkergården som byr på overnatting i nostalgisk miljø med historisk sus. Herregården er dessuten
kjent for sin velsmakende mat basert på lokale råvarer. En tur opp

PRAKTISK INFORMASJON:
HVORDAN KOMMER JEG MEG RUNDT?

For å komme seg rundt mellom Sandnessjøen og Brønnøysund,
og øyene utenfor går det både ferger og hurtigbåter. Informasjon om ferge- og hurtigbåtruter finner du på reisnordland.no.
Ønsker du andre forslag, last gjerne ned vår sykkelbrosjyre
eller bestill din sykkelpakke på visithelgeland.com.

HVOR KAN JEG BESTILLLE SYKLER?

Sykler kan bookes online på visithelgeland.com. Det er utleie i
Brønnøysund, Sandnessjøen, Glomfjord, Nesna og Støtt. Du kan
leie samme sykkel hele Helgelandsferien. Eller du kan levere
sykkelen tilbake til opprinnelig utleieplass før du reiser videre til
neste sted og leier deg ny sykkel der. Ved å returnere sykkelen til
samme utleieplass slipper du kostnadene med returfrakt.
Sykkel i Brønnøysund eller Sandnessjøen hentes på turistinformasjonen innen åpningstid eller fraktes til nærmeste
hotell ved avtale. Det er også mulig å få utlevert sykkel på
flyplassene. På Nesna hentes sykkelen hos Havblikk, på Støtt
hentes den på Støtt Brygge og i Glomfjord hentes den hos
Meløy Adventure på Gulbrakka eller Ørnes etter avtale.

HVA KOSTER DET Å LEIE SYKKEL?

Pr sykkel (voksen): kr 295,- pr dag
Pr El-sykkel: kr 445,- pr dag
Pr barnesykkel: kr 195,- pr dag
Pr bagasjevogn: kr 245,- pr dag

Sykkelfrakt mellom Brønnøysund, Sandnessjøen,
Nesna, Ørnes og Bodø: Fra kr 850-1200,Bagasjetransport per person/per transportetappe: 335 kr

HVA ER INKLUDERT I SYKKELLEIEN?

Støtt ©

Helgeland Reiseliv har sykler for både voksne og barn i tillegg
til El-sykler og bagasjevogner. Sykkelparken utgjør ca 100
sykler i god stand. Når du leier sykler hos oss følger det med
doble sykkelvesker, hjelm, miniverktøy, lappesaker og håndpumpe.

BAGASJETRANSPORT

Vi tar oss av bagasjen mens du nyter sykkelturen.
I samarbeid med Kystriksveien Reiseliv, tilbys bagasjetransport mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, inkludert Vega,
Vevelstad, Herøy og Dønna. Start fra Brønnøy på mandag
eller tirsdag med siste etappe til Sandnessjøen torsdag eller
fredag. Prises ut fra antall voksne personer i reisefølget (barn
under 16 år har gratis transport). Bagasjetransporten gjelder
fra medio juni til medio august.
For mer info og bestilling: www.visithelgeland.com

FLY & BIKE PÅ HELGELAND

Kombiner fly- og sykkelferie til Helgeland i sommer.
Fly til Brønnøysund eller Sandnessjøen, hent ut sykkelen på
flyplassen når du lander og tråkk i vei! Sykkelen leverer du på
en av de to flyplassene når du er ferdig med turen.
Fly og sykkel bestiller du enkelt på www.visithelgeland.com
eller på www.wideroe.no/Flybilletter/FlyandBike.
Sykkelforslag finner du også på visithelgeland.com/sykkelturer.
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Helgelandstrappa i Mosjøen © Terje Rakke NordicLife/visithelgeland.com

TRAPPETRIM
Trim lårmusklene i en eller flere av de flotte
stein- og/eller tretrappene på Helgeland.
Trappene gjør det enklere å komme seg til
fjells og skåner også naturen. Og alle gir
deg fantastisk utsikt!

ANBEFALTE

naturattraksjoner

HELGELANDSTRAPPA I MOSJØEN

I Øyfjellet, rett utenfor sentrum av Mosjøen, finner du den spektakulære Helgelandstrappa. Den teller over 3.000 trinn og er Norges
lengste steintrapp. Det er Sherpaer fra Nepal som har bygd trappa
som, når den står helt ferdig i 2021/2022, vil gå helt opp til toppen
av fjellet, 818 meter over havet. Trappa vil da ha rundt 4.000 trinn
og blir en av verdens lengste steintrapper.
Helgelandstrappa er rangert på topp 5-lista over de fineste trappene i
Norge, med topp steinkvalitet. Trinnene er 2 meter brede slik at 2-3
personer kan gå i bredden. Flere steder langs «løypa» er det bygd
«hvilesteder” som ligger naturlig til i terrenget.
Toppen av Vegatrappa © Halvor Evensen

Helgeland er full av flotte og tøffe naturattraksjoner. Du kan følge i hennes Majestet Dronning
Sonjas fotspor, besøke fuglevokterne i Vegaøyan verdensarv, gå gjennom hullet som ble skapt av
Hestmannens pil og mye mer. De fleste naturattraksjonene er lett tilgjengelig
og mange passer for både store og små. Her får du en liten oversikt over de
mest populære, fra sør til nord, og fra kyst til innland.
Mer info på visithelgeland.com/naturattraksjoner.

Det er ca 3,2 km opp til toppen og de fleste bruker 1 til 1,5 timer opp
+ eventuelle pauser på en av de flotte steinbenkene langs ruta. Vel
oppe på toppen kommer du til «Øyfjellvarden» og får en fantastisk
utsikt.

VEGATRAPPA PÅ VEGA

Vega Idrettslag har bygget en fantastisk flott trapp opp til Ravnflåget
på verdensarvøya Vega. Første del av turen går på merket sti ca 400
meter. Videre går trappa oppover ca 450 meter og underveis går du
forbi «Storsteinen», en flott rasteplass. Det står også en rekke skulpturer langs løypa.
Fortsett oppover og etter ca 2.000 trappetrinn kan du puste ut på
toppen av Ravnflåget. Herfra har du panoramautsikt til storhavet og
øyene langs Helgelandskysten. Trappa ligger i samme område som
Vega via ferrata og turen opp Vegatrappa går under «Nepalbrua», en
del av klatreruta.

Rødøyløva © Terje Rakke NordicLife/visithelgeland.com

RØDØYLØVA PÅ RØDØY

Turen opp på den majestetiske «løva» på Rødøy er en spektakulær
tur. Det er laget en sherpatrapp med rundt 1.000 trinn langs det bratteste partiet, noe som gjør turen opp litt enklere. Rødøyløva, som
ligger 443 meter over havet, gir deg nydelig utsikt til tusener av små
øyer og skjær. På toppen kan du stå eller ligge på en klippe som
stuper rett ned til den kritthvite stranda nedenfor. Og turen er uforglemmelig i midnattsol!
Startpunktet for turen er ved fergekaiet på Smiholmen eller ved
Klokkergården. Fra Smiholmen, som ligger øst på øya, er turen lengre i avstand, men lettere å gå hvis du vil unngå de bratteste partiene.
Du bør uansett beregne mellom 1 og 1,5 timer opp.
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POLARSIRKELEN / RANA
DE SYV SØSTRE / ALSTAHAUG
TORGHATTEN / BRØNNØYSUND
LAKSFORSEN FOSSEFALL / GRANE
VEGA VERDENSARVOMRÅDE
SVARTISEN / RANA OG MELØY
OKSTINDAN OG RABOTHYTTA / HEMNES
SETERGROTTA OG GRØNLIGROTTA / RANA
LUNDEFUGLENE / LOVUND
RØDØYLØVA / RØDØY
DØNNAMANNEN / DØNNA
ØYFJELLGROTTA / MOSJØEN
HESTMANNEN / LURØY
KIRKEHELLEREN / TRÆNA
NORDFJORDEN / RØDØY
MARMORSLOTTET / RANA
HEILHORNET / BINDAL
TROLLFJELL GEOPARK
24 430 ØYER, HOLMER OG SKJÆR

© Terje Rakke NordicLife/visithelgeland.com
visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Rødøyløva © Simon Fossheim/visithelgeland.com

med
ryggsekk
I HELGELANDSNATUREN

Det anbefales stødige sko som tåler vann da stien har enkelte korte
bratte og våte partier. Stien starter ved museet i Vevelstad og er ca
3,2 km lang. Fra helleristningsfeltet kan du gå samme turen tilbake, eller du kan gå over den asfalterte FV111 som går parallelt med
Vistnesstien.

1

Ikke kast avfall i naturen.
Rydd opp etter deg og ta søppelet med hjem.

2

Ikke tenn bål i tørrvær og vind.
Bålbrenning er forbudt mellom 15.05. og15.09.

3

Ikke forstyrr dyrelivet og ta aldri egg fra fuglereir.

4

Vis hensyn til kulturminner og vegetasjon.
Ikke skad planter og trær.

5

Respekter privat eiendom.
Det er ikke lov å telte i utmark nærmere
enn 150 meter fra bebodde hus eller hytter.

6

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt.

7

Plukk gjerne bær, matsopp og
vanlige planter til eget bruk.

8

Husk fiskekort og jaktkort.

Ta ferga fra Nesna over til Tomma og kjør ca 6 km til startpunktet,
Forsland snuplass. Her er det parkeringsmuligheter ved veien.

9

Ikke ta med levende fisk fra
ett vassdrag til et annet.

Tomskjevelen, 922 moh, har en umerket men god sti. Det er en krevende tur i bratt terreng så du bør være i god form. Du starter på en
flott sti med trapper gjennom ura mot Forslandsvatnet hvor det er
fint å ta en rast. Videre oppover mot eggen er det ikke sti, men det
er likevel fint å gå. Ved rundt 500 meter kommer du på stien igjen
og følger denne helt opp. Stupet på nordsiden gjør at turen er nokså
luftig, altså ikke noe for deg med høydeskrekk.

10 Husk båndtvang for hunder.

NB! Det er båndtvang på hunder hele turen og vi ber dere ta med alt
søppel hjem.

RUTE 4: DE SYV SØSTRE I ALSTAHAUG

For de spreke og veltrente, kan alle de syv søstrene bestiges på samme dag, men de fleste velger en eller to topper om gangen. Løypene
er godt merket både til hver topp og mellom dem. For vandring til
Botnkrona (1072 moh) og Grytfoten (1019 moh) følger du FV17
sørover fra Sandnessjøen ca 4 km. Ta av mot Breimo og følg veien
ca 4 km til skiltet parkering. Følger du veien 1 km lenger, kommer du til løypa som går til Skjæringen (1037 moh) og Tvillingene
(945 og 980 moh). Skal du bestige Kvasstinden (1010 moh) eller Breitinden (910 moh), følger du FV17 sørover ca 18 km til Søvikskaret
og skiltet parkering. På turistinformasjonen i Sandnessjøen får du
kart med merkede løyper. Går du alle i ett anbefales det å starte i sør.
Overnatting: Offersøy Camping eller Sandnessjøen camping.
Tidsbruk alle toppene: 12-15 timer. Lengde: Ca 20 km.
Vanskelighetsgrad: Krevende.

RUTE 5: TOMSKJEVELEN PÅ TOMMA

Pakk fjellstøvlene og få fantastiske naturopplevelser på Helgeland. Her finnes et utall av flotte
vandremuligheter, fra enkle til mer krevende og utfordrende turer. Vi har plukket ut noen forslag
både på kysten og i innlandet som passer alle som er i rimelig god form. Flere turforslag finner du
på www.ut.no, www.turbok.org eller www.visithelgeland.com.
RUTE 1: HEILHORNET – HEILHORNMASSIVET

Heilhornet, 1.058 meter over havet, er Sør-Helgelands høyeste fjell
og ligger i Bindal kommune. Denne flotte fjellturen tar 6-7 timer tur/
retur i moderat tempo. Det anbefales gode fjellsko, at du er fjellvant
og i rimelig god form.
Heilhornet rager høyt over sine nabofjell og på toppen blir du belønnet med en utsikt som kan ta pusten fra deg. Her kan du, på godværsdager, se utallige øyer langs Helgelandskysten, Trøndelag og
helt inn mot Sverige.
Parkering/Startpunkt:
Det er merket parkering langs FV17, 7 kilometer nord for krysset
FV17 og 802 til Rørvik (Kjelleidet). Nordfra kjører du 17,8 kilometer fra fergeleiet på Holm. Heilhornet kan også nås fra Bindalseidet.
Overnatting: Se www.bindal.kommune.no/turistinformasjon
Tidsbruk: 6-7 timer. Vanskelighetsgrad: Ganske krevende
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RUTE 2: TORGHATTEN I BRØNNØYSUND

Vel oppe på toppen belønnes du med en utsikt som omtrent kan ta
pusten fra deg. Her er det panoramautsikt over den vakre skjærgården og du ser både til Lovund, Træna, Dønna og De syv søstre, for å
nevne noen av de andre flotte fjellene på Helgeland.

© Terje Rakke NordicLife/IN

Overnatting: Se visithelgeland.com
Tidsbruk: Ca 5-6 timer tur/retur
Vanskelighetsgrad: Krevende

RUTE 6: LOVUNDFJELLET

Torghatten er fjellet med det særegne hullet tvers igjennom. Mennesket
blir lite når det vandrer gjennom det 160 m lange, 35 m høye og 15-20 m
brede hullet som havet for tusener av år siden gravde ut. Godt skiltet
fra Brønnøysund sentrum til startpunkt, ca 12 km. Også turløype
rundt fjellet.

Lovundfjellet, 623 moh, er den høyeste toppen på øya Lovund i
Lurøy kommune. Du kan ta ferge fra Stokkvågen eller hurtigbåt fra
Sandnessjøen til den vakre lille øya ut i havgapet på Helgelandskysten.

Overnatting: Se visithelgeland.com Tidsbruk: Ca 30 minutter.
Vanskelighetsgrad: Enkel, men bratt oppstigning.

Turen opp Lovundfjellet er en krevende rute som anbefales kun når
det er tørt og godt vær. Du bør også være i rimelig god form.

RUTE 3: VISTNESSTIEN I VEVELSTAD

Det er mange ruter opp fjellet, men den mest brukte er en T-merket
sti fra sentrum av øya. Ta med deg en lett tursekk med niste og drikke, ha på deg gode sko og nyt turen. Vel oppe blir du belønnet med
en formidabel utsikt over hele Helgelandskysten.

Vistnesstien i Vevelstad er en lett tilgjengelig tur for de fleste og
som egner seg godt for hele familien. Stien går gjennom kyst- og
jordbrukslandskap, gjennom et forhistorisk bosetningsområde og
ender ved et 5.000 år gammelt helleristningsfelt. Hele veien er det
gode informasjonsskilt. En fin badeplass langs stien og mange flotte
utkikkspunkt gir muligheter for gode pauser.

TA VARE PÅ
HELGELANDSNATUREN

Overnatting: Lovund Hotell (og rorbuer)
Tidsbruk: Ca 3,5 timer tur/retur
Vanskelighetsgrad: Krevende

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Rabothytta ©Fabrice Milochau/Hemnes kommune

RUTE 7: RØDØYLØVA		

Fjellet Rødøyløva på Rødøy nord på Helgelandskysten gir en
fantastisk utsikt fra den høyeste toppen på 443 moh. Her kan du se
fra Lofotveggen i nord til Vega i sør. Startpunktet for turen er ved
fergekaiet på Smiholmen eller ved Klokkergården. Stien opp er godt
opparbeidet.
Overnatting: Se rodoy.kommune.no Tidsbruk: Ca 2 timer.
Vanskelighetsgrad: Noe krevende.

RUTE 8: FRA TESPDALEN TIL SALTFJELLSTUA

Tespdalen ligger i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, en av Norges
mest variasjonsrike parker. Denne turruta starter ved Storvoll Skole,
Ca 27 km nord for Storforshei i Rana. Herfra krysser du broen
over Ranelva og følger skiltet til venstre etter broen. Følg merket sti
oppover Tespdalen på østsiden av Tespa fram til Tespvatnet. Stien
fortsetter over Lappflytterskardet og følger så lia ned mot Krukkistua. Den merkede stien fortsetter nordover forbi Steinstua og til Saltfjellstua, 610 moh. Både saltfjellstua og Krukkistua er åpne hytter, og
drives av Rana Turistforening.
Overnatting: Se visithelgeland.com
Tidsbruk: Ca 8-10 timer. Lengde: Ca 26-27 km en vei.
Vanskelighetsgrad: Krevende.

RUTE 9: OKSTINDAN OG RABOTHYTTA

Turistforeningshytte nr. 500, Rabothytta, ligger på 1200 moh like
ved brekanten i Okstindmassivet. Kort rute (1,5 – 2t): Ta av fra E6 i

Nordfjorden i Rødøy © Stefan Barth

Mariann Sæther, verdensmester i elvepadling,
synes Lomsdal-Visten nasjonalpark egner seg godt til
både padling og vandring.

Se https://htf.dnt.no for mer informasjon.
Periode: juni – september. Vanskelighetsgrad: Middels

RUTE 10: LANGS NORDLANDSRUTA

SALTFJELLET – SVARTISEN NASJONALPARK

Nordlandsruta er en sammenhengende turrute gjennom hele Nordland fylke, totalt 570 km. I dette turforslaget følger vi deler av denne
ruta med start fra Umbukta fjellstue ved E12 i Rana til Tverelvnes i
Garsmark i Hattfjelldal. Ruta går sørvestover mellom Akersvatnet og
Øver-Uman mot Austre Kjensvatn. Her ligger Kjensvasshytta som
eies av Hemnes Turistforening. Turen videre går mot øst på nordsiden av Okstindene mot Gressvasshytta og følger lia på østsiden av
Spjeltfjelldalen naturreservat. Stekvasselv Gård ligger ca 2 km vest
for Granheim og byr på overnatting i hus, og servering etter avtale.
Fra Nord-Røssvatn går turen over Tjetterskardet og kommer ned på
kommunal vei ca 2 km øst for Sivertgården. På ruta mellom Krutvatn og Garsmark er det lett fjellterreng med mange fiskemuligheter.

Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark gir med sin varierte og uberørte
natur et hav av muligheter for friluftsliv i alle mulige former. Svartisen dekker omtrent en femtedel av nasjonalparken og er Norges nest
største isbre. Parken har også en enestående samling samiske kulturminner. Nasjonalparken har mange merkede turstier, blant annet den
gamle telegraflinjen mellom Rana og Saltdal. Langs turstiene finner du flere ubetjente turistforeningshytter og åpne hytter tilhørende
Statskog. Saltfjellet er et ettertraktet område for sportsfiske med fin
ørret og røye av god kvalitet i fjellvannene. Turistinformasjonen i
Mo i Rana hjelper deg gjerne med turruter og kart.

Tidsbruk: Ca 5-6 dager. Vanskelighetsgrad: Forholdsvis enkel.

Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve byr på
store variasjoner i terrenget. Her går du fra fjorder til skog og høyfjell. Utkantene av parken har en del stier, men oppe i høyfjellet
må du selv finne fram i terrenget. Det finnes en del åpne husvære
i parken, men de fleste områdene krever eget telt. Lomsdal-Visten
nasjonalpark strekker seg over 4 kommuner; Vefsn, Grane, Brønnøy
og Vevelstad. Kart og kompass samt egnet turutstyr må alltid medbringes på turer i nasjonalparken. Se lomsdalvisten.no

FLY & HIKE
PÅ HELGELAND

Andre vandreforslag finner på du på
visithelgeland.com/vandring.

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

nasjonalparkenes
RIKE

Korgen og kjør ca 13 km inn i Leirskardalen, fortsett 5 km på delvis
smal og bratt grusvei. Fra parkeringsplassen (650 m.o.h) går det 5
km merket løype via Steinbua til Rabothytta, i delvis lett krevende
terreng. Lengre rute (3-4 t): Følg mellomriksvei E12, ta av ved
Umbukta til Umskaret og følg grusvei ca 40 km fram til Kjensvasshytta. Merket løype, ca. 10 km. Vær obs på at du må over ei breelv.
Kjensvasshytta er også ideell for tur til Oksskolten, Nord-Norges
høyeste fjell (1916 moh).

Kombiner fly- og vandreferie til Helgeland. Widerøe flyr
deg til Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i
Rana. Fra flyplassene er det kun korte kjøreturer til du kan
benytte deg av mange flotte vandreopplevelser, for eksempel i Torghatten i Brønnøysund, De syv søstre i Sandnessjøen, Øyfjellet i Mosjøen eller Okstindan i Hemnes.
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LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK
NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

BØRGEFJELL NASJONALPARK/
BYRKIJEN VAARJELIMMIEDAJVE

Børgefjell nasjonalpark byr på mange mektige sanseinntrykk. I vest
finner du høye tinder og dype daler med botnbreer og fjellvatn. I sør
er det flere ville stryk og vakre fosser mens de østre delene har mer
runde topper og vidstrakte heier. Nasjonalparken omfatter et areal på
1447 km2 der det høyeste punktet er Kvigtind på 1699 moh. Været
skifter fort, så sørg for å ha godt med klær og ordentlig utstyr. Du
finner lite som er tilrettelagt i form av hytter, broer eller merkede
stier, så kart og kompass er påkrevd. Kart over Børgefjellet kan du
kjøpe på turistinformasjonen i Mosjøen.

Velkommen inn!
lomsdalvisten.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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På vei til Træna © Thomasz Furmanek

TIPS OG INFO TIL PADLERNE
Helgeland er et fantastisk område for padling, men husk at både havet
og været kan være lunefullt, så legg ikke ut på tur uten at du har nødvendig trening i kajakkpadling. Viktig kajakkutstyr er en lett åre som
er justerbar, våtdrakt, redningsvest, spruttrekk, pumpe og pakkposer.
• Planlegg etappene på forhånd
• Bestill overnatting i god tid, spesielt juli kan være fullbooket.
Mot Støtt © Støtt Brygge

• Telt kan settes opp de fleste steder men respekter privat eiendom
(minst 150 meter fra bebodde hus eller hytter.)

OPPLEVELSER

• På grunn av hekkesesongen for fugler, kan det være forbudt å gå
i land på noen øyer.

ADVENTURE VEGA / VEGA

• Planlegg innkjøp av matvarer, noen butikker stenger tidlig.

Bli med på en reise gjennom natur, lokalmat, lokalbefolkning, kystkultur og tradisjoner i Helgelands
øyrike. Bærekraftig friluftsliv og trygge opplevelser
på fjellturer, kajakk, fiske, RIB og havørnsafari med
guide. Vi har alt av utstyr.
adventurevega | +47 959 73 616
post@adventurevega.no

• Alle ruter for buss, tog, hurtigbåter og ferger kan søkes opp på
reisnordland.no
• Ferger og hurtigbåter tar kajakker om bord.
C23

HELGELAND KAJAKK / NESNA

• Sjekk værmelding, tidevannstabeller, lokale strømforhold og
rutebåttider før du drar ut.

Helgeland Kajakk på eventyrøya Tomma ved Nesna
tilbyr utleie av havkajakker med komplett utstyr,
kurs av ulik varighet som gir NPF våttkort, samt
guidede turer for nybegynnere og erfarne padlere.
Ta kontakt for store opplevelser i vakker natur!
helgelandkajakk@gmail.com
+ 47 951 73 987 | helgelandkajakk.no

• Ta med varme klær og ha med ekstra skifte.
Det blir ofte kaldere enn du tror, spesielt på fingrene.
• Ta med mat og både varm og kald drikke.
H16

øyhopping
med
kajakk
PÅ HELGELAND
Med tusenvis av øyer, holmer, skjær og lune viker blir området ansett som en av Norges
beste områder for havkajakk. De trange fjordene, storslåtte fjellene og tusenvis av øyene
gir stor variasjon og spennende opplevelser. Finn din egen strand, overnatt i tradisjonelle
rorbuer og opplev lokal mat som en del av padleturen.
Her følger noen forslag til padleturer.
Se visithelgeland.com/no/oyhopping-kajakk for flere forslag.

1. NESNAØYENE

Nesnaøyene består av Tomma, Hugla og Handnesøya og er et godt
utgangspunkt for padleturer på Helgeland. Erfarne padlere kan padle
fra Nesna eller benytte ferger og hurtigbåter mellom øyene. Området rundt Tomma egner seg spesielt godt for padling med sine flotte
sandstrender, mange gode leirplasser og flere sikre ferskvannskilder.
Turbeskrivelse Tomma:
Ferge fra Nesna til Tomma. Ca. 10 km fra fergeleiet finner du lune
Tomsvika som ligger i skjermet farvann med sine mange holmer.
Området passer veldig godt for nybegynnere eller som utgangspunkt
for langtur til Sleneset og Lovund. Her finnes godt med parkeringsplasser og du kan også leie kajakk her eller delta på guidet tur. En
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tur mellom Lille og Store Hjartøya anbefales. Herfra kan du padle
vestsiden av Tomma nordover til Finnvika. Vær oppmerksom på at
når du runder sørvestsiden av øya blir området mer åpent og ikke
så godt skjermet. Men uansett hvor du padler, er det mulig å gjøre
strandhogg stort sett over alt.
Hvis du har med egen kajakk eller leier på Nesna kan du også
starte fra fergeleiet og padle sørover langs Alsøya og dreie vestover
til Husby og Tomsvika.

2. OFFERSØY OG TJØTTA

Dette er lett tilgjengelige og skjermede områder, og med sin beliggenhet ved Kystriksveien, er de også et ideelt startsted for lengre
kajakkekspedisjoner langs Helgelandskysten.
Lengde: Dagstur/overnatting

• Flytevest er påbudt og tørrdrakt gir ekstra sikkerhet.
• Bruk refleks, lyskilder og sterke farger så du blir synlig
for store båter.

HAV OG FRITID / NESNA
Hav & Fritid på Nesna leier ut havkajakker komplett
m/utstyr. Vi arrangerer kurs i havpadling av ulik
varighet, turer for nybegynnere og erfarne padlere.
Forhåndsplanlagte eller tilpassede turer langs hele
Helgelandskysten.
+47 915 94 340 | havogfritid.no
Nordvollvegen 7, 8700 Nesna

• Søk utfordringer ut fra egen erfaring og kompetanse.
Vær alltid sikker på at du er i stand til å komme deg ut av kajakken
og til land dersom noe skulle skje.

• Førstehjelpsskrinet bør inneholde gaffatape, kart og kompass,
noen meter tau, multiverktøy med kniv samt sår- og
skadebehandlingsutstyr.
I16

Turbeskrivelse:
Start ved brua mellom Offersøy og Tjøtta. Her er det parkering og
lett å sette ut kajakk. Holder du deg på østsiden er du inne i smult
farvann og kan ta turer over til Rødøya, Bærøya eller innover Vefsnfjorden. Holder du til venstre for brua kan du passere fjorden mot
Hestøy og Blomsøy. Her er et utall med små og litt større øyer som
gjør området flott å padle i også for nybegynnere. Du kan også padle
mot Tjøtta og over mot Herøy og Dønna.

• Taueline og ei ekstra åre får deg velberget hjem
om uhellet skulle være ute.

ANDRE TURFORSLAG

Herøy, Lovund, Sleneset, Lurøy, Rødøy og Støtt med flere egner seg
også meget godt til kajakkpadling.
På innlandet er det flotte forhold for elvepadling i Susna, Eiteråga og
Fiplingdalselva for å nevne noen.

3. VEGA

Lengst sør på Helgeland ligger verdensarvområdet Vega med sine
mange muligheter. Du kan padle dagsturer fra samme destinasjon i
flere dager uten å ta samme rute. Vil du ha større utfordringer, er det
kort vei til åpent hav.
Turbeskrivelse Igerøy – Søla – Nes:
Ferge fra Horn utenfor Brønnøysund til Igerøy på Vega. Bilen parkeres på kaien og sjøsetting av kajakken foregår også her. Padle i de
trange sundene langs land og nyt de fantastiske omgivelsene. Etter
noen timer når du Søla – en ubebodd øy ca 12 nautiske mil vest for
Vega. Søla er en del av Hysvær/Søla landskapsvernområde, så ta
ekstra miljøhensyn og vis forsiktighet med bruk av åpen ild. Fortsett
padleturen til Nes på Vega. Turen går i mest mulig beskyttet farvann,
men et par åpne strekk må påregnes. Turen til Nes tar ca 6 timer.
Overnatt i koselig rorbu (bestill på forhånd) eller slå opp telt. Beregn
god tid på tilbaketuren til Igerøy og overnatt gjerne på ei av øyene på
turen. Ev. kan det leies skyss fra Nes til Igerøy over land.

© Hans Petter Sørensen, www.faroutfocus.no
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Storelva / Tosbotn © Fabrice Milochau

Fiskeopplevelser
PÅ HELGELAND

For de uinnvidde er kanskje Helgeland mest
kjent for sitt saltvannsfiske. Men beveger du deg
lengre inn i landet, kan du i elver og innsjøer
finne fiskemuligheter som kan ta pusten fra den
mest bortskjemte fisker. Her kan du finne bortgjemte elver og vann der bare suset fra trærne
høres og du har området helt for deg selv. Bli
ikke overrasket om fisket overgår alle dine forventninger; fisk er det nemlig rikelig av hos oss.

INNLANDSFISKE

Det finnes mange gode muligheter for innlandsfiske på Helgeland;
fra Børgefjellet og Børgefjell nasjonalpark i sør til Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark i nord. Her finner du alt fra bortgjemte skogstjern
til store innsjøer og fjellvann langt over skoggrensen.
Børgefjell nasjonalpark har en mengde vann og vassdrag og omtrent
overalt der det finnes vann, svømmer det ørret. Området er derfor et
eldorado for sportsfiskere. Ørreten er for øvrig viden kjent for sin
enestående kvalitet.
I Røssvatnet i Hattfjelldal/Hemnes, Norges nest største innsjø,
fiskes det etter røye, men Hattfjelldal har ca 1600 andre gode fiskevatn så kontakt turistkontoret i sentrum for informasjon. Og i Grane
finner du kanskje noen av de beste fiskevannene i Lomsdal-Visten
nasjonalpark, som Elgviddevatnet, Jordbruvatnet og Gåsvatnet for
å nevne noen.
Lomsdal-Visten strekker seg over 4 kommuner; Grane, Brønnøy,
Vevelstad og Vefsn, og alle steder finner du gode fiskeplasser. Eget
kart for nasjonalparken kan kjøpes på turistinformasjonen i Mosjøen
og Brønnøysund.
Lengre nordover langs E6 i Rana og mot svenskegrensen, finner
du flere gode fiskevatn, blant annet har baksiden av Raudvatnet en
rekke gode vatn med fisk av god kvalitet. Umskartjønna er også en
flott fiskeplass som er tilrettelagt for rullestolbrukere. I den vakre
nasjonalparken Saltfjellet-Svartisen finner du også mange gode
fiskevatn og nasjonalparken har en god ørret- og røyebestand.
Kontakt turistinformasjonen i Mo i Rana for informasjon og kart.
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LAKS OG ØRRET

OVERNATTING

Lakseelva Vefsna/Vaapstenjeanoe strekker seg 160 km gjennom
Hattfjelldal, Grane og Vefsn og er kjent for godt laksefiske. I
Fustavassdraget kan du også fiske etter ørret og røye samt sjøørret.
Elva Røssåga i Hemnes er også en meget god lakse- og sjøørretelv,
kjent for stor laks av god kvalitet Prøv også laksefiske i elva Susna
i Hattfjelldal.

KVITNESET CAMPING / LEIRFJORD
Panoramautsikt over fjorden på vakre Helgelandskysten. Campingbil/vogn, hytte og båtutleie.
Fiske, vandring og sykling.
Vaskemaskin og tørketrommel.
+47 997 28 301
kvitneset.no | re-eilif@online.no
I19

OFFERSØY CAMPING / ALSTAHAUG
Bobil- og teltplasser. Hytter med komplett bad,
kjøkken og terrasse med havutsikt.
Betjent resepsjon og utleie av fiskebåter.
Nær fjellturer, øyhopping og kulturhistoriske
opplevelser.
+47 483 44 641 / +47 917 05 564
kystferie.no | booking@kystferie.no

F20

Også i Åbjørvassdraget i Bindal kommune er det mulig å fiske
både laks og sjøørret. På Plahtes Eiendommer i Bindal fiskes
det også ørret av god størrelse og fin kvalitet. Sjekk gjerne ut
www.korgen-camping.no, www.vefsna.com og www.plahte.no for
god fiskeinformasjon.

HAVFISKE

VANDVEFERIE STORSKJÆRET
DØNNA

Helgeland er Polarsirkelland. Her er det lyst døgnet rundt fra midten
av mai og til begynnelsen av august. Det er gjerne vindstille om
natten og derfor er havfiske om natten ekstra populært!

Finn roen og fiskelykken på Vandve. Her kan dere
bo i idylliske omgivelser i Rorbu ved sjøen eller
vårt Anneks. Vi leier ut 4 stykk Kværnø 19 fot
med 60 hk Honda og 7 tommer kartplotter.
Hjertelig velkommen.
Book på vandveferie.no
j-haus@online.no | +47 996 46 731

facebook.com/visithelgeland

Fiskekort kjøpes elektronisk via appen til GoMap eller inatur.no. Du
finner også mye god informasjon på www.lakseelver.no.

E17
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Det finnes et eldorado av fiskeplasser, både nært land og ut i Helgelands skjærgård. I mange av fjordene i området, er fjordbunnen
svært ujevn og dermed uegnet til trålfiske og lange garnlenker. Og
det betyr at fritidsfiskerne har fjordene nesten for seg selv. Det er fritt
fiske for alle med stang og håndsnøre.

hele året, mens kveite, makrell og uer er mer sesongbasert. Ellers
kan du få både hyse, lyr, steinbit og en og annen breiflabb.
Det er vanskelig å trekke fram spesielle steder for godt fiske da det
finnes så mange av disse. Men ved kysten rett sør for Sandnessjøen
har det alltid vært et rikt fiske etter torsk, sei, hyse/kolje, sild, flyndre
og steinbit. I Leirfjord, like ved Sundøybrua er det en ypperlig plass
for både torsk og sei. Videre nord innover Leirfjorden kommer man
til utløpet av Leirelva og Ranelva der dorging etter laks, sjøørret og
sjørøye kan gi god fangst.
Bindal er kjent for sine svært tette bestander av sjøørret. Velfjorden
i Brønnøy, med sine syv sidearmer i tillegg til Tosenfjorden, er også
som skapt for deg som liker havfiske.

PRAKTISK INFORMASJON

Husk å sette deg inn i reglene for fiskekort og fiskeravgift. For
fiske av laks er det også pålegg om desinfisering av alt utstyr før du
kan fiske. Informasjon om dette og når de ulike fiskesesongene er,
finner du på www.inatur.no, www.dirnat.no eller www.statskog.no.
Jakt og fiskekart for Helgeland kan kjøpes på turistinformasjonene
på Helgeland.

Man kan til tider få svært mye fisk, og da gjelder det å begrense seg
til ikke å fiske mer enn man kan ta vare på. Det fiskes torsk og sei

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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RØFT OG TØFT

Svartisen / Rana © Simon Fossheim

Vil du ha spenning, litt sug i magen, kanskje en
luftig opplevelse eller en fartsfylt tur på havet?
Da er Helgeland stedet for deg.
Her kan du sveve 700 meter over elva Vefsna i en Zipline og du
starter på 70 meter, det blir nesten en følelse av å fly. Eller hva med
en klatretur i Mosjøen Via Ferrata og/eller i Vega Via Ferrata. Dette
er to ulike og artige klatreruter som bare må prøves!
En RIB-tur på den vakre Helgelandskysten må du få med deg. Og
rafting i fantastiske elver og stryk er både tøft, vilt, vått og morsomt.
En tur i Øyfjellgrotta i Mosjøen eller i Setergrotta i Rana gir deg
spennende opplevelser.
Brevandring er også noe for deg som liker det litt røft og tøft, du kan
gå på Svartisen eller på Okstindbreen. Vi anbefaler at du har med
deg lokal guide på breturene.
Og vi har fjell, mange fjell både på innland og kyst som egner seg
til toppturer sommer og vinter - og som gir deg en utsikt som nesten
tar pusten fra deg.
På visithelgeland.com finner du mer informasjon
om de ulike tilbudene.
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OPPLEVELSER / AKTIVITETER
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Bli med på en minnerik
safari “Ut i Øyan” med

SELØY KYSTFERIE
UTALLIGE HISTORISKE DESTINASJONER
HAVØRNGARANTI I YTRE SKJÆRGÅRD

Aldersund / Lurøy © Emil Sollie

RAFTING I AUSTERVEFSNA / GRANE
Bli med på sommerens sprekeste eventyr
– elverafting i Austervefsna! Våre guider vil gi deg
en uforglemmelig opplevelse på elva i indre
Helgelands mektige natur. Turen passer for de
aller fleste, aldersgrense 14 år. Familierafting på
forespørsel.
Rivernorth.no | mail@rivernorth.no

K25

SETERGROTTA - EN SPORTSLIG
GROTTETUR / RANA
Opplev det underjordiske i en av Norges største
og mest spennende grotter. Med hjelm og lykt
besøker du dramatiske berghaller, marmorganger
og en underjordisk elv. 22 km nord for Mo i Rana,
avkjøring fra E6.
+47 959 74 497 | setergrotta.no

014

© visithelgeland.com

Safariturer og gruppepakker
langs hele Helgeland hele året!
Daglig til historiske Sandsundvær
og omegn hele sommeren!
Fra Seløy kr. 900,Fra Sandnessjøen kr.1150,-

Bestill på tlf/sms +47 473 66 087
18
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Vinteropplevelser

Ronsfjellet / Meløy © Simon Fossheim

© Hans Petter Sørensen

Skillevollen Alpinsenter ligger i utkanten av Mo i Rana og her
finner du hoppbakker, barnebakke, isbane, turløyper og en skiskytterarena med internasjonal standard. Skillevollen Kro sørger for
servering. I skibua kan du leie det meste av utstyr for store og små.
Mer info får du på Facebook: Skillevollen Alpinsenter.

TRUGETURER

© Erlend Haarberg

VIKTIG INFORMASJON

Husk at været skifter fort i Nord-Norge så ta med nødvendig utstyr
selv om du kun skal på korte turer. Vi anbefaler at du har på deg ull
innerst, ullsokker, vindtett jakke og bukse, lue og votter og gode
varme vintersko. I sekken bør du ha kart og kompass, litt ekstra klær
samt mat og drikke.

Å gå på truger er en enkel og hyggelig aktivitet, og for mange en ny
måte å komme seg ut i naturen på. Det kreves ingen forkunnskaper
og alle kan delta, store som små.

SNØSCOOTERKJØRING

Snøscooterkjøring er en morsom aktivitet og med scooter har du
muligheter for å ta deg inn til områder du ellers aldri ville fått opplevd. Bare husk å stopp og se utover landskapet og få med deg den
vakre naturen på Helgeland. Og respekter grensene for hvor du kan
kjøre.

DET MAGISKE NORDLYSET

Været på vinterstid kan være svært vakkert. Tenk deg lange deilige skiturer i uberørt natur,
bare deg og en verden av hvite vidder og topper, med sjokolade og kakao i ryggsekken.
Eller hva med bålkos og pølsesteking midt oppå en fjelltopp mens du nyter utsikten.
Og isfiske, sitte der midt ute på isen og vente tålmodig på at det skal nappe
i snøret mens kulden biter deg i nesetippen.
RANDONEE

Liker du motbakker og fartsfylt skikjøring? Da er Randonee noe for
deg. Ordet Randonee er fransk og betyr «å gå på fjelltur», og det er
akkurat det du kan gjøre på Helgeland, du går på ski opp spennende
fjelltopper for så å få en frydefull og fartsfull tur ned igjen. Bare pass
på at du har riktig utstyr.

HUNDESLEDETURER

Vær med på fantastiske opplevelser med ditt eget hundespann med
glade og ivrige hunder. Dette er en ekte villmarksopplevelse langt
fra storbyens mas og jag. Du kan også være med på kveldsturer med
hodelykt – og kanskje får du se nordlyset danse over himmelen?
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ALPINT OG LANGRENN

Helgeland har ikke de helt store alpinanleggene, men både voksne
og barn kan likevel ha mye moro i de anleggene som finnes. Her er
litt informasjon om de to største.
Kjemsåsen alpinanlegg utenfor Mosjøen er Helgelands største med
sine 3 heiser og 6 km løypenett i variert terreng. Lengste nedfart er
2,2 km med 270 meter høydeforskjell. Egen barnebakke, familieløype, ski- og brettpark finnes også. Gratis utlån av alpinutstyr, gratis
parkering og kafe. Mer info får du på facebook: Kjemsåsen alpinanlegg.

Flagrende draperier, buer og bånd i elektrisk lysegrønn, gjerne med
en smal rosa stripe på ene siden. Av og til eksploderer nordlyset i
en korona der nordlysstrålene skyter i alle retninger og over hele
himmelen i grønt, fiolett, hvitt og rosa.
Nord-Norge er blant verdens beste steder å se nordlyset og det
gjelder også på Helgeland. I perioden fra ca 21. september og fram
til ca 21. mars er det mørkt etter kl 1800 og da kan du, hvis du er
heldig, se nordlyset nesten hver kveld så lenge det er klart vær. Både
stjernehimmel og blafrende nordlys er et fantastisk skue.

FESTIVALER OG KONSERTER

Vinter er ikke bare ski og snø. Etter lange dager ute i vinterkulda er
det deilig å sette seg til bords og nyte et godt måltid mat på en av
Helgelands mange gode restauranter. Få også med deg ei utstilling
eller flere. Og selv om det er vinter, er det ikke slutt på festivaler
og andre konserter. Vi har for eksempel en samtidsmusikkfestival i
januar, Sjøgata live musikkfestival i februar, Vinterlysfestivalen og
vinterfestivalen «Ta Træna med storm» i februar. Det er strikkefestival i mars og flere skiarrangement og konserter i april. I hele desember er det julemarked og andre juletilstelninger over hele Helgeland.

Hattfjelldal Scooterhotell
&

Mosjøen Scooterutleie
Lei scooter og bruk oss som base når du skal
utforske Hattfjelldal sine 360 km scooterløyper.
Kjør på egenhånd eller kontakt oss
for komplett opplegg.
Bo enkelt og godt i vårt selvbetjente
scooterhotell med fantastisk utsikt.
Forhåndsbestill måltider eller lag selv.
Bestilling: scooterutleie@olsrud.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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OPPLEVELSER

Sjøgata, Mosjøen © Cindy-Lou Dale

UTVÆRET LÅNAN / VEGA
Vil du møte fuglevokterne og lære mer om
ærfuglene på Lånan, ta kontakt på info@lanan.no
eller på tel. +47 45 27 26 54.
Sjekk gjerne ut lanan.no hvor vi også har en flott
nettbutikk. På Facebook: utvaeret.lanan, blir det i
mai og juni lagt ut bilder og info om ærfuglene.
Du er velkommen til å følge oss.
C20

© Scanpix

EN FUGLEVOKTERS
HVERDAG
Lånan er det største egg- og dunværet i Vegaøyan
Verdensarvområde og her har Hildegunn Nordum
vært fuglevokter og daglig leder siden 2006.

Kulturhistoriske OPPLEVELSER
Reis på en kulturell og historisk reise mellom de 4 byene på Helgeland. Fordyp deg i historien om vikingenes høvdingsete, ta del i
det fascinerende samspillet mellom menneskene og ærfuglen i Vegaøyan Verdensarvområde, gjør din egen tolkning av Skulpturlandskap
Nordland – et kunstgalleri uten vegger og tak. Besøk gamle handelssteder og fiskevær, helleristninger og gravfelt, et Petter Dass-kapell
uti havgapet og historiske bydeler. Og ikke minst, delta på utallige
festivaler og arrangement gjennom hele året.
Kom, se, lytt, åpne sansene, få ny kunnskap!
OPPLEVELSER

NORSK HAVBRUKSSENTER
BRØNNØYSUND
Besøk visningssenter på Toft – Opplev havbruk
på nært hold! Guidede turer i oppdrettsanlegget,
innendørs utstilling om havbruk med akvarium og
lokalhistorie. Restaurant med sjømatretter – suvenirbutikk – overnatting i moderne rorbuer. Helårsåpent.
+47 75 57 75 00 | post@havbrukssenter.no
havbrukssenter.no

© Designalkymisten
Simen Trælnes D25

PETTER DASS-MUSEET
ALSTAHAUG

HISTORISKE SJØGATA I MOSJØEN
Denne gamle bydelen med sine vakre trehus fra
1800-tallet er levende og ekte og skaper en spesiell
stemning i byen. Gallerier, overnatting, restauranter,
gjestehavner, naust og bolighus er også en del av
miljøet.
post@visithelgeland.com

OPPLEVELSER

© Terje Rakke
NordicLife/visithelgeland
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GALLERI STOKLAND / MOSJØEN

Opplev natur, kultur og arkitektur i samspill på
historiske Alstahaug. Det helårsåpne museet
formidler historien om dikterpresten Petter Dass
(1647-1707) og hans mangfoldige rolle i vår
kulturhistorie.
petter.dass@helgelandmuseum.no
+47 75 11 01 50 | petterdass.no
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HELGELANDSKYSTENS BESTE
OPPLEVELSER / HERØY

Velkommen til vårt sjarmerende hus fylt med
fargerik lokal billedkunst og håndverk av tekstil,
strikkeprodukter, keramikk og glass.

Bli med på historisk RIB-safari i Helgelands øyrike
med havørngaranti, rikt natur- og dyreliv, og
historier om lokale fiskere.
Tilbyr blant annet pakketurer m/ fjelltur i øyene.

Sjøgato 25, Mosjøen.
kirstistokland.no,
Galleri Stokland
J21

Seløy Kystferie | kristian@seloykystferie.no
+47 473 66 087 / +47 993 40 557

E18

Vi spør henne om hva som er så spesielt med Lånan? Jo, sier
Hildegunn, her lever vi helt i pakt med naturen. Her er det ærfuglene
som bestemmer. Det gir en helt spesiell ro i sjelen og vite at vi som er
fuglevoktere opplever øya akkurat på samme måte som ærfuglene.
Det er veldig spesielt å være fuglevokter, hvordan jobber dere
egentlig? Jeg bor ikke på Lånan hele året, men bor sørpå, svarer Hildegunn. Men hvert eneste år rett etter påske, pakker min mann Erik
og jeg bilen full og kjører nordover for å tilbringe 4 måneder på verdens fineste øy. Når ærfuglene kommer, har vi gjort klart reirene for
dem og da har vi boende mellom 600 og 900 ærfugler på øya. Vi har
nærkontakt med fuglene og det er spennende å kikke inn i E-husene
og se om det er kommet noen nye ærfugler i løpet av natten. Vi er
jo også veldig redd for at det skal komme predatorer og ta egg og ta
ærfuglen som ligger på reiret. Vi går runder hver dag og det hender
vi må være oppe hele natten for å passe på.
Men hva gjør dere med duna? Hildegunn forklarer; når fuglene
har forlatt redet, plukker vi opp dunet og legger det til tørking. Når
edderduna, som har holdt små e-unger varme og trygge, er ferdig
tørket, blir det renset og harpet til det er helt rent. Og så blir det etter
hvert til fantastiske produkter som dyner, votter, tøfler mm.
Hva kan dere tilby de som ønsker å besøke dere og hvordan kommer man seg til Lånan? I juni kan vi tilby ærfuglsafari sammen
med fuglevokterne. Du får se ærfugler på reiret og du får komme
hjem til en fuglevokter og får servert et enkelt måltid mat. Vi tar imot
små og store grupper.
Når ærfuglene har forlatt reiret kan du besøke oss med egen båt eller
bruke skyssbåt. Vi guider deg rundt på øya, hvor du får høre om vår
historie og vårt arbeid som fuglevokter. Du får også se hvor ærfuglene har bodd. Vi har et museum og en bildeutstilling på Låven og der
kan vi ta imot større grupper. Sjekk gjerne vår nettside lanan.no, der
legger vi ut programmet for sesongen 2021. Turer kan også bestilles
på www.visithelgeland.com.

SKULPTURLANDSKAP
NORDLAND
Skulpturlandskap Nordland er en
internasjonal kunstsamling som omfatter
36 utendørs kunstverk i 36 av 44 kommuner
i Nordland. Kunstnere fra hele verden
har arbeidet med kunstverkene som er
permanent plassert over hele fylket.
På Helgeland finner du Skulpturlandskap
Nordland i 12 kommuner.
«HAI-KU-BADEKAR» / SØMNA
«STEINAR BREIFLABB» / BRØNNØYSUND
«EN NY SAMTALE» / VEGA
«OPUS FOR HIMMEL OG JORD» / VEVELSTAD
«VINDENES HUS» / ALSTAHAUG
«WHILE YOU WEIGHT 1976-2009» / DØNNA
«INDRE FØLGER YTRE» / RØDØY
«A PROSE, A SONG, A POEM LOOK YONDER» / TRÆNA
«OMKRING» / LEIRFJORD
«ALVEBORG» / HATTFJELLDAL
«TRE ELDAR» / MOSJØEN
«HAVMANNEN» / MO I RANA
Se for øvrig www.skulpturlandskap.no for mer informasjon
om skulpturene. Her finner du også beskrivelser av de andre
24 kunstverkene i Nordland.
Havmannen i Mo i Rana © CH/Helgeland Reiseliv
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Hestmannen / Lurøy © Simon Fossheim

sagnet om

HELGELANDSFJELLENE
I følge sagnet var det Hestmannens pil som skapte hullet i Torghatten.

Se etter spor.
Sett dine egne.
Besøk Grønsvik kystfort
eller en av våre andre
18 avdelinger på
Helgeland
www.helgelandmuseum.no

Vågakallen og Suliskongen satt ofte og skuet mot hverandre.
Vågakallen på Aust-Vågøy i Lofoten og Suliskongen der oppi
Sulitjelma. De kranglet gjerne om hvem av dem som var konge
over det største området. De eneste gangene de var enige, var
når de klaget over dagens ungdommer som den gang som nå,
var umulige å råde over. De brydde seg bare om lek og moro
og ville ikke høre på fedrene sine.
Suliskongen hadde sett seg nødt til å sende sine syv døtre ut til
Landegode slik at Lekamøya, som var kjent for sin klokskap
og sitt vakre ytre, kunne gjøre dem til ansvarsfulle og skikkelige unge damer.
Vågakallen hadde gitt opp sin sønn, Hestmannen. Han var full
av ugagn og slettes ikke god å omgås. Han hadde flyttet for seg
selv og kunne herje som han ville uten å bli forstyrret av faren.
En vakker sen vårkveld tok Lekamøya de 7 søstrene med seg
ut for å ta et kveldsbad og leke seg i vannet. Hestmannen lå
der i nord og kjedet seg da han plutselig speidet dem langt
borte. Søstrene lekte og fjaset i vannet, men det var den
vakre Lekamøya øynene hans falt på. Henne måtte han ha.
Han kastet kappen over skuldrene, satte seg på hesten og jaget
sørover i natten. Suliskongen våknet av levenet og beveget seg
nærmere sjøen for å se hva som skjedde.
Lekamøya hørte bråket og skjønte at her måtte de bare komme
seg unna. Hun og De syv søstrene la på flukt sørover Helge-

landskysten. Lekamøya visste at det var henne han var ute
etter, så hun løp fortere enn søstrene som syntes det hele var
både morsomt og spennende og ikke kunne la være å leke seg
litt underveis.
Da Hestmannen skjønte at han ikke klarte å nå henne igjen,
spente han buen og sendte av gårde en pil etter henne. Men
kongen i Sømnafjellene, som hadde ligget der i nærheten av
Brønnøysund og kikket på det hele, kastet hatten sin da han så
pilen komme. Pilen gikk tvers igjennom hatten og det gjorde
at den mistet både fart og retning. Dermed reddet Sømnakongen Lekamøya, som smatt over grensen til Nord-Trøndelag
og hatten falt ned ved Torgar. Vårnatta er kort i Nordland og
i villskapen og våryrheten hadde alle glemt dette og plutselig
kom sola opp og alle ble til stein.
Søstrenes kapper som de kastet fra seg i flukten, henger over
Dønnesøya. De syv søstre står rake og fine mellom Sandnes
og Alstahaug. Hatten med hullet ligget utenfor Brønnøysund,
pilen ligger på et skjær langt ute i sjøen og Lekamøya klarte
akkurat å hive seg ned på Leka. Hestmannen ligger litt lenger
nord og Suliskongens krone kan man speide mellom Børvasstindene. Den eneste som holder til på samme sted er Vågakallen, han sitter fremdeles høyt oppi Lofoten og speider
utover riket sitt.
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REISERUTEFORSLAG
HELGELAND

© Guro Larsen Brown

TIPS TIL
BARNEFAMILIEN

På de neste sidene finner du våre forslag til gode reiseruter med bil
på Helgeland. Alle strekningene har sitt eget særpreg og historie.
Og med et utrolig vakkert landskap, enten du kjører innland
eller kyst, skulle alt ligge til rette for fine kjøreopplevelser.

En ferie sammen med familien skal være
avslappende og koselig, men også inneholde
spenning og moro. Her har vi samlet noen tips
for deg og vil du vite mer, se visithelgeland.com
eller ta kontakt på post@visithelgeland.com.

Vi har også lagt inn noen forslag på severdigheter som er verdt
å få med seg, eller morsomme og spennende aktiviteter som
er et must å være med på. Så ta det med ro,
nyt landskapet og ha en fin tur!

ØYHOPPING MED SYKKEL

Øyhopping med sykkel er populært for alle. På Helgeland er det lyst
hele natten så prøv gjerne en sykkeltur i sene nattetimer, spennende
og magisk for både store og små.

GROTTING

Grønligrotta og Setergrotta i Mo i Rana er lett tilgjengelig, mens
Øyfjellgrotta i Mosjøen krever litt planlegging på forhånd. Men alle
tre grottene er spennende for hele familien (passer ikke for de aller
yngste).

BESØK ÆRFUGLENE ELI OG EMRIK

GØY PÅ LANDET

På Lånan i Vegaøyan verdensarvområde bor Eli og Emrik og mange
andre ærfugler. Du kan være med på båttur til øyene der de bor, eller
du kan besøke det nye flotte Verdensarvsenteret på Vega.

Ta ferien på Sæterstad eller Furuheim gård i Hattfjelldal og bli kjent
med dyr og folk på gården. Andre morsomme aktiviteter på gården
er fiske, vandring og kanopadling.

EVENTYRFJELLENE

BADING

På Helgeland kan du vandre på De syv søstre, tenk det - eller du kan
klatre opp et fjell med et stort hull tvers igjennom. Les sagnet på side
24 og bli kjent med historien om fjellene på Helgeland.

SNORKELLØYPE PÅ VEGA

Spennende selvguidet natursti under vann. Her må du løse oppgaver
og du finner bokser med forskjellig innhold. Våtdrakter og snorkelutstyr kan leies.

EVENTYRSKOGEN I RØDØY

Ta turen inn i den magiske eventyrskogen der man leser eventyr
mens man går tur. Kanskje kommer du helt fram til stedet der trollet
bor?

BÆDI & BØRDI

Last ned reiseappen Bædi & Børdi og bli kjent med disse to norske,
rare, morsomme og barnslige figurene.

TROLLVAR NATURPARK

Aktiviteter, spenning og utfordringer for store og små i naturparken
utenfor Mosjøen. Her er både sommer- og vinteropplevelser.
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De fleste barn elsker å bade. Vi anbefaler Bystranda og Kippermoen
badeanlegg i Mosjøen, Moheia Bad i Mo i Rana, Kulturbadet i
Sandnessjøen og badeanlegget på Havblikk («Lille Syden») i Nesna. Langs Helgelandskysten finnes også mange flotte badestrender.

FISKE

Helgeland har utallige fiskevann som passer for både store og små
fiskere. Å kjenne at det rykker i stangen, se fisken sprelle og hoppe
for så å hale den inn – det gir mestringsfølelse og gode fiskeminner.
Hvis den attpåtil stekes på bål i strandkanten, er lykken komplett.

Nasjonal Turistveg Helgeland (FV17) bindes sammen av seks
fergestrekninger og byr på en kontrastfylt kjøreopplevelse med
frodig kulturlandskap, tinder, breer, kyst og havstrømmer. Langs
turistvegen finnes mange unike naturfenomener. Du passerer Torghatten med hullet og fjellene De syv søstre i sør, og Svartisen og
verdens største tidevannsstrøm, Saltstraumen, i nord. Fra turistvegen
går et titalls fergeruter ut til de større øyene, fra verdensarvområdet
Vega i sør til Sørarnøy i Gildeskål i nord. I tillegg finnes et hurtigbåtnett som knytter øyriket og fastlandet sammen. Dette gir uante
muligheter for øyhopping til fots, med sykkel, kajakk eller bil.
Stopp gjerne på de ulike rasteplassene langs veien og nyt den flotte
utsikten. Flere steder er det laget spesielle utsiktspunkt.

Bodø
80
Godøystraumen

KULTURBADET / SANDNESSJØEN
Aktivitet og opplevelser for hele familien
gjennom hele året! Basseng, kino, bibliotek
og galleri. Badet har vannsklie, storbasseng,
varmebasseng med strandsone og badstue.
På kino vises film hver dag.

REISERUTE:
Holm i Bindal til Godøystraumen nord for Saltstraumen.
Distanse: 433 km
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Nasjonal Turistveg Helgeland mellom Holm og Godøystraumen er
433 kilometer lang – inkludert en avstikker til Torghatten utenfor
Brønnøysund. Det er flere forbindelser inn til E6, dermed er det lett
å veksle mellom delstrekninger av turistvegen og E6.

OPPLEVELSER

+47 75 07 55 55 | www.kulturbadet.no
kulturbadet@alstahaug.kommune.no

1. NASJONAL TURISTVEG
HELGELAND
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Brønnøysund
E6
17

Holm

G18
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I Mo i Rana anbefales en avstikker for å gå på Svartisen, besøke
marmorslottet eller være med på grotteturer. Mo i Rana har også
mange shoppingmuligheter. Følg så FV17 over Sjonfjellet og stopp
på utkikkspunktet som gir en fantastisk utsikt over øyene. Fortsett til
Nesna som byr på mange ulike naturaktiviteter.

Fortsett turen over Åkviksundbrua til Dønna med sin rike og stolte
historie. Naturen er storslått og dyrelivet svært variert. Dønnes kirke
er fra 1100-tallet og inneholder Norges best bevarte mausoleum.
Like i nærheten går det en kultursti opp til Dønnesfjellet (127 moh).

sfj
ord
e

n

Nedre
Fiplingvatn

Ur

Øvre
Fiplingvatn

Lille Majavatn

AUSTRA

17

Store
Majavatn

Bindalseidet
Terråk

Majavatn
Porten til Nord-Norge

Fiskemulighetene er801gode og øya er et paradis for deg som sykler.
Du kan også være med på RIB-turer, vandring eller kajakkturer. Vi
Trondheim
anbefaler også et besøk i Herøy kirke (Helgelandskatedralen).

Fra Nesna kan du ta hurtigbåten til Lovund og Træna. Det anbefales
også en tur til den vakre øya Tomma like utenfor Nesna.

For de spreke anbefales vandreturen opp til Dønnamannen (858
moh). Øya er ellers ypperlig for sykling, båtliv og kajakkopplevelser. På Løkta, øya som ligger på nordøstsiden av hovedøya, finner
du flotte badeplasser.

REISERUTE:
Mosjøen – Korgfjellet – Hemnes – Rana – Nesna.
Distanse: Ca 160 km.

REISERUTE:
Sandnessjøen – Herøy – Dønna.
Distanse: Ca 80 km + ferge.
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REISERUTE:
Mo i Rana – Kilboghamn – Jektvik – Rødøy.
Distanse: Ca 132 km + ferge.

BØRGEFJELL

Vel framme i kystbyen anbefaler vi en vandring i De syv søstre, den
kjente og vakre fjellrekken. Petter Dass-museet på historiske Alstahaug bør du få med deg og sjansen er stor for at du vil se en elg eller
flere på turen.
Fra Sandnessjøen kan du også ta båtturer ut i den flotte skjærgården
- eller hva med å prøve øyhopping med sykkel eller kajakk?
REISERUTE:
Majavatn – Hattfjelldal – Korgen – Sandnessjøen via Drevja.
Distanse: ca 207 km.
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Villmarksvegen
til Brønnøysund. På turen anbefales en stopp på Nevernes havn i
17
Vennesund Kjører du til Stokkvågen, tar du hurtigbåt eller ferge til Onøy. Sykler
Velfjord, et flott senter for kystkultur på Helgeland.
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Røingen
Holm
NASJONALPARK
kan
17 tas med. Det er flatt og fint å sykle på øyene i Lurøy kommune
Majavatn
AUSTRA
Bindalseidet
Porten til Nord-NorgeFra Onøy er det ca 7 km til det
I Brønnøysund må du få med deg Torghatten, fjellet med hull tvers
og det
finnes flere vandremuligheter.
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igjennom. Et besøk på havbrukssenteret på Toft og en byvandring i
gamle kaiet på Lurøya hvor det er overnatting og bespisning. Enten
Brønnøysund hører også med.
du kjører bil eller sykler, anbefales
Trondheimturer rundt på øya for å oppleve
den vakre naturen og det flotte kulturlandskapet.
Til Vega, kjent for sin verdensarvstatus, kommer du deg med ferge
fra Horn. Besøksmål på øya er E-huset Museum, verdens eneste ærTa gjerne hurtigbåt eller ferge til Sleneset og Lovund. På Lovund har
fuglmuseum og verdensarvutstillingen. Du kan også være med på
de Helgelands største lundefuglkoloni med ca 250.000 fugler. Nord
båtturer og øya er godt tilrettelagt for turistfiske, kajakkopplevelser,
for Stokkvågen anbefaler vi en tur innom Grønsvik kystfort hvor
vandre- og sykkelturer. Avstikkere: Øya Ylvingen («Himmelblåøya»
det er en utstilling om 2. verdenskrig. Her er også turistinformasjon.
eller Vevelstad med sitt gamle handelssted og vakre bygdetun.
REISERUTE:
Mo i Rana – Nesna – Lurøy eller Mo i Rana – Stokkvågen – Lurøy.
REISERUTE:
Distanse: Mo i Rana – Nesna, 67,7 km/Mo i Rana – Stokkvågen,
Mosjøen – Grane – Brønnøysund – Vega.
Distanse: Ca 190 km (til Nes) + ferge.
72,6 km + hurtigbåt/ferge.
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OPPLEVELSE

Trænafestivalen / Træna © Ludvik Baksaas

Verketfestival / Mo i Rana © Bjørn Leirvik

KULTURBADET / SANDNESSJØEN
Den lille byen i sentrum av Sandnessjøen.
Opplevelser, kunnskap, velvære, undring,
aktivitet og ro. Konserter, teater og show mm
gjennom vår og høst, og basseng, kino, bibliotek,
galleri gjennom hele året
+47 75 07 55 55 | www.kulturbadet.no
kulturbadet@alstahaug.kommune.no

G18

Hamnesjazz / Hemnesberget © Fabrice Milochau

ARRANGEMENT 2021
JANUAR

APRIL

JULI

20.		
NYTTÅRSKONSERT MED MOSJØEN ORKESTERFORENING
		
Ungdomslokalet, Mosjøen | mosork.no

29.-1.4 BYSPRINTEN SHOWRENN / Mosjøen | bysprinten.no

3.-10.

FESTSPILLENE HELGELAND / Mosjøen
festspillenehelgeland.no

15.-18. TIENDEBYTTE HISTORISKE MARKED / Mosjøen
		
helgelandevent.no/tiendebytte

3.-11.
		

TOPPEN INTERNASJONALE SOMMERMUSIKKFESTIVAL
Mosjøen | toppenkurset.no

16.-19. MUSIKK- OG OPERAFEST I TIENDEBYTTE / Mosjøen
		
helgelandevent.no/tiendebytte
15.-19. CARMEN, OPERAFORESTILLING / MOSJØEN KULTURHUS
		
helgelandsinfonietta.no

24.
		

KONSERT «VINTERREISEN AV FRANZ SCHUBERT»
Kulturverkstedet, Mosjøen | KlassiskScene

FEBRUAR
1.-5.
		

LYTT PÅ NYTT - FESTIVAL FOR SAMTIDSMUSIKK
Mosjøen | helgelandsinfonietta.no

5.-6.

SJØGATA LIVE MUSIKKFESTIVAL / Mosjøen | sjogatalive.no

7.-11.

WORKATION / Træna | tenktraena.no/workation

4.-6.

SIGRIDDAGAN / Sandnessjøen | sigridkongressen.no

11.-13. VINTERFESTIVALEN «TA TRÆNA MED STORM»
		
Træna | tenktraena.no/vinterfestival
13.-19. VINTERLYSFESTIVALEN / Mo i Rana | nordlandteater.no/vinterlys
27.

GULLHANEN / Mosjøen | gullhanen.no

MARS
14.
		
		

KONSERT MED UNGE SOLISTER FRA HELGELAND
OG MOSJØEN ORKESTERFORENING
Mosjøen kulturhus | mosork.no

27.

BLÅVEGENLØPET / Mo i Rana | blaavegenlopet.no		

APRIL
10.-17. BLEIKVASSLI VINTERFESTIVAL / Hemnes
bleikvassli-vinterfestival
12.-15. LUNDKOMMARDAGAN / Lovund | lovund.no/lundkommardagan
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30.-1.4 VÅR IBRØNNØY / Brønnøysund |

vår iBrønnøy

MAI

SEPTEMBER

5.-6.
		

FLERE FARGER (FLERKULTURELL FORESTILLING)
Mo i Rana | flerefargermoirana

8.		

HANNE BOEL I GILLES GARDEN / Mosjøen | gilles.no

8.-10.

TRÆNAFESTIVALEN / Træna | trena.net

6.-8.

BÅT- OG FRITIDSMESSA / Sandnessjøen | båtmessa.no

22.

SØMNAMILE / Sømna | somnamile.no

10.
		

BYFESTEN I HISTORISKE SJØGATA / Mosjøen
Byfesten 2021

29.
		

ADAM DOUGLAS MED BAND / Gilles Garden, Mosjøen
gilles.no

16.-25. VEGADAGENE / Vega | vega.kommune.no
11.

GOURMETPADLING PÅ LOVUND / LOVUND | havogfritid.no

14.-17. ROOTSFESTIVALEN / Brønnøysund | rootsfestivalen.no

JUNI

AUGUST

4.-20.
		

KORGEN SOMMERFESTIVAL / Korgen
Korgen sommerfestival

5.-8.

HEMNES JAZZFESTIVAL / Hemnesberget | hemnesjazz.no

7.-13.

GRANEDAGENE / Trofors i Grane |

7.-8.

KAMKAKEFESTIVALEN I BLEIKVASSLIA / Bleikvassli, Hemnes

Granedagan

10.-13. PETTER DASS-DAGENE / Alstahaug | petterdass-museet.no

13.-14. HAVNAFESTIVALEN / Sandnessjøen |

17.-19. CUPDAGER / Mosjøen | helgelandevent.no/cupdager

21.

MILÆ (LØP) / Mosjøen | milæ.no

17.-20. TORGHATTFESTIVALEN / Brønnøysund |

21.
		

HENNING KVITNES & GUTTA I BANDET
Gilles Garden, Mosjøen | gilles.no

Torghattfestivalen

18.-20. KIPPERMOCUPEN / Mosjøen | mil-fotball.no/kippermocupen
24.-27. TJØTTADAGAN / Tjøtta/Alstahaug |
24.-27. HERØYDAGAN / Herøy

Tjøttadagan 2021

Herøydagan

25.-27. HEMNES BÅT- OG FJORDFESTIVAL / Hemnesberget
		
baatogfjord.org

OKTOBER
16.

OKTOBERFEST / Sandnessjøen | aonf.no

14.-16. OKTOBERFEST OG DIAMANTDAGAN / Sandnessjøen
		
aonf.no

NOVEMBER
11.-13. JUL IBRØNNØY / Brønnøysund |
20.-21. JUL PÅ BERGET / Hemnesberget |
28.

Jul iBrønnøy
Jul på Berget

JULEGRANTENNING / Mosjøen | helgelandevent.no/julebyen

Havnafestivalen

DESEMBER
Des

JULEBYEN MOSJØEN / Mosjøen

27.-28. VERKETFESTIVALEN / Mo i Rana | verketfestival.no

3.-5.
		

JULEMARKED I MOSJØEN / Mosjøen
helgelandevent.no/julebyen

SEPTEMBER

Primo
		

JULEMARKED GRANE BYGDETUN / Trofors/Grane
www.helgelandmuseum.no/Grane

9.		

KULTURNATTA / Mo i Rana |

9.-11.

MO I RANA PRIDE / Mo i Rana |

9.-11.
		

SJØMATFESTIVAL OG VM I KRABBEFISKE / Sandnessjøen
VM i krabbefiske-festivalen

kulturnattamoirana

julebyen Mosjøen

Moiranapride

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Kjøkkensjef Benjamin på Fru Haugans Hotel © Sverre L. Strand

SERVERING
KRED / BRØNNØYSUND
Vi serverer lunsj- og middagsmeny, kortreist og
godt. Kjøkkenet er åpent til kl 22.00 hver kveld.
Livemusikk, fotballkamper og idrettsarr. på storskjerm. Konferansemuligheter og utleie av lokale
til bursdager, bryllup, konfirmasjon, events m.m.

Velkommen til SVANG restaurant og vinbar,
en perle midt i hjertet av Brønnøysund sentrum.

+47 948 24 190 | cafekred.no | Storgata 61.
D25

Et koselig sted med fokus på lokal mat,
for både store og små anledninger.

HILDURS URTERARIUM
BRØNNØYSUND
Restaurant Sagastua: Kom glad inn i vår særegne
og matglade familierestaurant. Bordbestilling senest
dagen før. Urtehage med sommerkafé og butikk:
20.06 – 15.08. kl 12-17 hver dag.
+47 75 02 52 12
Tilrem, Brønnøysund | hildurs.no

Hos oss er du velkommen innom for et godt måltid,
litt snacks eller bare noe godt i glasset.
Storgata 77, 8900 Brønnøysund,
+47 960 44 193 | svang.vinbar@gmail.com

E25

SVANGrestaurant

© Lovund Hotell

Smaken
av
HELGELAND
Helgelands spennende historie og kultur gjenspeiler seg også i mattradisjonene. Svært mange
restauranter på Helgeland bruker ferske, lokale
råvarer som gir matopplevelser av de sjeldne.
Av Rein-, elg-, hjorte- og lammekjøtt lages det gryter, supper,
koteletter og mye annet godt. Røye foredles til prisbelønnet rakfisk
og laksen egner seg like godt i sushi som stekt, kokt eller ovnsbakt.
Ørret med urter smaker helt fortreffelig og det samme gjør lefser,
fjellbrød og kamkaka. Reker, blåskjell, krabbe og ulike fiskesorter
settes sammen til smakfulle retter og alt krydres med lokale krydderurter.
Øl, vin og kaffe hører med til et godt måltid og på Helgeland finnes
det 2 mikrobryggeri, ikke mindre enn 3 sertifiserte akevittbarer,
lokale viner og et kaffebrenneri med sjel og sjarm.
Bon appetit!

SMAK RESTAURANT / CAFÉ
BRØNNØYSUND – TOFT

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

Dønnesfjellstua | +47 975 02 531
www.donnesfjellstua.com | annjohao@online.no
D25

HANDELSSTEDET FORVIK
VEVELSTAD

+47 984 84 000
handelsstedetforvik.no

G16

AUGUSTBRYGGO / SELØY I HERØY

© Olav Breen/kystriksveien.no

Intim restaurant/cafè på kaikanten med fokus på
råvarer fra Helgeland. Hjemmebakte kaker.
Kurs, konferanser og selskaper. Visningssenter
for fiskeri- og havbrukshistorien på Helgeland.

Rom med historisk sus i Grålåna. Restaurant
med smaksopplevelser fra Helgeland, og et
Kaffebrenneri med sjel og sjarm.
Kom å oppleve vårt kystmiljø!
F22

+47 476 21 805 | post@augustbryggo.no
Augustbryggo | augustbryggo.no

HIMMELBÅ BRYGGE / YLVINGEN

3 KALVER / DØNNA

God mat og god stemning på bryggekanten.
Gå av båten/ferga på vei til/fra Vega eller kom
med egen båt. Overnatting i dome, telt eller
familierom. Guidede turer hver dag med seilbåt
Vega rundt, til Lånan eller Lomsdal-Visten.

Her får du servert matretter som er laget etter
lokale tradisjoner og med råstoff hentet fra lokale
produsenter. Vi er et hyggelig og åpent vertskap
som vil gjøre alt for at nettopp du skal få en unik
matopplevelse.

himmelblå.no | +47 920 86 610
D23

MARGRETHES KAFÈ
ALSTAHAUG

+47 415 13 425
dag@trekalver.no | trekalver.no

E18

F17

RESTAURANT ELLEN / MOSJØEN
I Nord-Norges eldste hotell fra 1794 kan du nyte
kortreist norsk kvalitetsmat i Restaurant Ellen,
velkjent for sine mattradisjoner. Beundre deretter
utsikten fra vår hotellhage som våre gjester har
gjort i 220 år.

På Petter Dass-museet kan du nyte ekte
helgelandsmat omgitt av spennende arkitektur
og vakker natur. Besøk historiske Alstahaug,
Nordland fylkes tusenårssted, der du også finner
Alstahaug kirke fra 1200-tallet.
+47 75 11 01 50 | petterdass.no

36

DØNNESFJELLSTUA / DØNNA
Gå turstien eller kjør til toppen av Dønnesfjellet
og nyt et hjemmelaget måltid av kortreiste råvarer
til Helgelands råeste utsikt. Perfekt for kaffepause,
lunsj og middag. Alle rettigheter.

En hyggelig opplevelse med fantastiske SMAK
i idylliske omgivelser på Norsk Havbrukssenter.
Sjømat, nasjonale og internasjonale retter til lunsj
og middag. Nyt en unik matopplevelse!
+47 75 57 75 00 | post@havbrukssenter.no
havbrukssenter.no/restaurant

svang_restaurant

F20

Booking: fruhaugans.no
+ 47 75 11 41 00

J21

© Terje Rakke NordicLife/visithelgeland

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

37

SERVERING

© SeilNorge/visithelgeland

© Emil-Sollie

TRIXIE RESTAURANT & BAR
TROFORS
Velkommen til vår koselige restaurant beliggende
v/E6 i Grane. Vi serverer frokost, lunsj, middag i
tillegg til pizza og kebab. Take-away, uteservering.
Åpent 11:00 – 22:00.
+47 75 18 13 90
Finn oss gjerne på facebook.

J25

STENNESET MAT & VIN / MO I RANA
Velkommen til en kulturell opplevelse i historiske
omgivelser. Stenneset er et spisested der gleden over
gode smaksopplevelser kombineres med god service. Det benyttes lokale og økologiske råvarer der
samspillet mellom mat og drikke tillegges stor vekt.
Sommerrestaurant +47 476 16 890
post@stenneset.no | stenneset.no

N15

KAFFEN & KRUSE / MO I RANA
Velkommen til miljøvennlig og attraktiv shopping
i vår store bruktbutikk med blant annet egen
retro-avdeling. Unn deg deretter en unik kaffeog matopplevelse i den særegne kaffebaren med
sine vintage sofaer.
Ranenget 4, Mo i Rana
Brukthandel Askeladden | +47 75 15 66 00

O15

AURORA RESTAURANT
OG LIVESCENE / NESNA
Aurora Restaurant og Livescene serverer mat basert
på gode lokale råvarer, og er en «Nesna-møterVerden-fusion». Vi har som mål å være en av
Helgelands beste restauranter! Livescenen byr
jevnlig på musikk- og kulturopplevelser.
+47 75 05 65 40 | havblikk.no | post@havblikk.no

SERVERING

J21

+47 971 77 608 | bolgabrygge.no
BolgaBrygge | post@bolgabrygge.no

GILLES CAFE / MOSJØEN

STØTT BRYGGE / MELØY
Velkommen til vår restaurant i Handelsstedet Støtt
Brygge. Her får du servert havets delikatesser med
råvarer hentet rett utenfor døra. Restauranten ligger
i gammelbutikken fra 1878 og oser av kystkultur.
Vi tilbyr også herskapelig overnatting.

J21

Adr. 8159 Støtt i Meløy
+47 400 21 212 | stott.no

Tippen Gastro ligger i restauranthuset Tipperary
midt i gågata i Mosjøen. Her bys det på nydelige
lunsj- og middagsretter i koselige omgivelser.
Åpent hver dag hele året. Ta gjerne turen inn
i Tippen Bar etter måltidet.
J21

KULTURVERKSTEDET / MOSJØEN

J21

• Meløy
• Rødøy
• Træna
Lovund •

• Lurøy
• Nesna

• Dønna

K7

De ulike overnattingstilbudene finner du i sin helhet på
visithelgeland.com.

+47 75 17 27 60
kulturverkstedet.net

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

Her finnes det overnattingsmuligheter for alle, og for
enhver lommebok. Og til tross for at det er lyst hele døgnet
om sommeren, tror og håper vi at du vil sove godt hos oss.

Ønsker du et enklere alternativ har de fleste campingplassene flere
boalternativ å velge mellom, både enkle og fullt utstyrte hytter,
leiligheter og rom, i tillegg til teltplasser og parkering for bobiler og
campingvogner.

I det særpregede flerbrukshuset kan du drikke
kaffe, spise tradisjonsmat fra Vefsn og beundre og
kjøpe verk av kjente Nordnorske kunstnere. Gratis
lunsjkonsert hver fredag. Gjestehus til leie.

38

J9

Sov
godt
PÅ HELGELAND
I byene og på enkelte av øyene finner du gode og komfortable
hoteller med alle fasiliteter. Eller du kan ta inn på et motell, leie deg
en rorbu, et rom eller et gjestehus. Gårdsferie finnes det også.

TIPPEN GASTRO / MOSJØEN

+47 474 78 920
tippen gastro
tippen@cafebaren.com

© Lars Westwig

Bolga Brygge er et av Meløys vakreste spise- og
overnattingssteder. Vi tilbyr lokal mat laget med en
stor dose kjærlighet. Våre besøkende skal sitte igjen
med en varm følelse i hjertet og med gode minner
for livet. Velkommen til Bolga Brygge!

Koselig kulturkafé i Mosjøens gamle bydel
med pubaftener og konserter hele året.
Servering av gode middagsretter, småretter
og desserter. Buffet mandag–søndag.
Sushi & Tapasbuffet hver onsdag 18-22.
Bar med alle rettigheter.
Sjøgata 6, +47 75 17 54 54 | gillescafe.no

I16

BOLGA BRYGGE / MELØY

BLOMSTERBUA MAT OG VIN
MOSJØEN
Flott utsmykket restaurant i Sjøgata 29. Velg i en
rikholdig lunsjmeny i tillegg til en kveldsmeny med
spennende pizzavarianter. I «tapas for 2» får du alt
det beste som er på menyen. Et rikholdig vinkart,
mange gode ølbrygg og smakfulle cocktails frister
også til flere besøk.
+47 906 63 696

© Kathrine Sørgård

• Mo i Rana

• Leirfjord

• Herøy • Sandnessjøen

• Hemnes

• Mosjøen
• Vega

• Vevelstad

• Hattfjelldal

• Brønnøysund
• Grane
• Sømna

• Bindal

© Terje Rakke NordicLife/visithelgeland

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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HOTELL OG MOTELL

HOTELL OG MOTELL

THON HOTEL / BRØNNØYSUND

CLARION COLLECTION
HOTEL HELMA / MO I RANA

Velkommen til en god natts søvn på hotellet i
kystbyen midt i landet. Nyt den fantastiske
utsikten over Brønnøys skjærgård og Torghatten.
122 nye rom venter på deg. Etter en sunn og god
frokost er du klar til å utforske nærområdet.

Frokost og kveldsbuffet i rompriser.
D25

CORNER HOTELL / BRØNNØYSUND

Storgt. 76, Brønnøysund.
© Corner Hotell D25

SCANDIC SYV SØSTRE
SANDNESSJØEN
Bo sentralt og idyllisk på Helgelandskysten, dra på
vandring i eventyrfjellene eller slipp barnet i deg løs
på Kulturbadet! Overnatt på et moderne og delikat
hotellrom og våkne uthvilt og klar for en ny dag av
Helgelandsferien!
+47 75 06 50 00 | scandichotels.no/syvsostre
syvsostre@scandichotels.com

+47 78 10 11 80

O15

SURE HOTEL BEST WESTERN
OLE TOBIAS / MO I RANA

Rimelig overnatting i sentrum av Brønnøysund.
Gode senger og hjemmelaget frokost. Perfekt
utgangspunkt for opplevelser på Helgeland.

+47 948 18 179
post@cornermotell.no | cornermotell.no

En fantastisk opplevelse !

110 dobbeltrom.
Møteromsfasiliteter for 100 personer.

Ole Tobias er et lite og koselig hotell midt i hjertet
av byen som byr på en varm og hjemlig atmosfære.
Hotellet har navn etter Ole Tobias Olsen
- Nordlandsbanens far -, og har utsmykning
fra jernbanens historie.
Velkommen til oss! booking@ole-tobias.no
+47 75 12 05 00 | hoteloletobias.no

© Rolf Ørjan Høgseth O15

LOVUND HOTELL / LOVUND

G18

Lovund er et av Norges mest livskraftige
øysamfunn, vakkert beliggende ytterst på
Helgelandskysten. Ta deg TID til å oppleve et av
Helgelands beste kjøkken, hotellrom og rorbuer med
flott utsikt over hav og solnedgang, variert natur
med mange turalternativer og et sterkt næringsliv
– alt farget og utviklet av folket som bor her.
+47 75 09 20 30 | post@lovund.no | lovund.no

Nord-Norges eldste hotell fra 1794 ved elvebredden
av Vefsna. Bo i et av våre tradisjonsrike rom og nyt
kortreist kvalitetsmat i en våre restauranter.
Beundre utsikten fra vår hotellhage
som våre gjester har gjort i 220 år.
Booking: fruhaugans.no | +47 75 11 41 00
I21

F14
© Rolf Ørjan Høgseth O15

korgfjellet
Booking: korgfjellet.no/
+47 75 17 01 50 | post@korgfjellet.no

Restaurant

Butikk

Norsk Havbrukssenter · 8909 Brønnøysund · Toftveien 80

Visning

+47 75 57 75 00 · post@havbrukssenter.no

Book rom via vår heimeside; www.torghatten.com.
Du når oss også via
torgarhaugen,
post@torgarhaugen.no eller telefon +47 906 20 072.
Velkommen !

D26

H13

MAGISK FERIE

+47 918 80 010 | beverlyshill.no
Beliggenhet: Velfjord i Brønnøy

F25

DET ROMANTISKE HUSET / HERØY

Velkommen til Nordlands største hotell
i Mo i Rana.
Fr. Nansensgate 28, 8622 Mo i Rana
Booking: +47 75 13 40 00
meyergarden@meyergarden.no | meyergarden.no

Visning

Restaurant

TORGARHAUGEN / BRØNNØYSUND

BEVERLYS HILL / BRØNNØY

SCANDIC MEYERGÅRDEN
MO I RANA

Overnatting

Torgarhaugen er nærmeste nabo til sagnomsuste
Torghatten. Hos oss kan du både spise og bo godt.

Drømmestedet for deg som liker fjordfiske, padling,
vandring og fin natur. Flott hytte med 6 rom/12
senger, 3 bad, badstue og terrasse med fjordutsikt,
båtutleie, nært til Lomsdal-Visten nasjonalpark.
L18

Overnatting

Restaurant Overnatting

KORGFJELLET FJELLSTUE / HEMNES
Velkommen til en gylden omvei over Korgfjellet.
Bo i komfortable lodge hytter eller tradisjonelle rom.
Nyt utsikten mot Okstindan og Svartisen,
fine turstier og fjellterreng. Fjellstue med norsk mat.

Butikk Utstilling

Utstilling
Butikk

GJESTEHUS/GJESTEGÅRD OG ROM

FRU HAUGANS HOTEL / MOSJØEN

Restaurant

O15

Et koselig alternativ til hotell for ditt opphold på
Helgeland. Opplev øyriket Herøy, kjent som det
vakreste av Helgelandskysten. Nye suiter og
dobbeltrom med oppreide senger, bad, kjøkken
og balkong. Solnedgangen utover sjøen må bare
oppleves.
Besøk vår hjemmeside: detromantiskehuset.no
booking@detromantiskehuset.no | +47 941 50 812

Kvarøy Sjøhus byr på uforglemmelige
ferier ved polarsirkelen. Våre fem
moderne rorbuer har tre soverom og
seks sengeplasser. Fra frokostbordet
har du utsikt mot Hestmannen
og havet – og fangsten er nesten
garantert. La roen senke seg,
nyt båtturer og kajakkpadling,
badeutflukter til hvite strender og
turer i solnedgangen.

E19

HANDELSSTEDET FORVIK
VEVELSTAD
Rom med historisk sus i Grålåna. Restaurant
med smaksopplevelser fra Helgeland, og et
Kaffebrenneri med sjel og sjarm.
Kom å oppleve vårt kystmiljø!
+47 984 84 000
handelsstedetforvik.no

facebook.com/visithelgeland
Nova i Bindal © Magnar Solbakk
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visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

www.spirendesign.no

+47 75 00 89 00
www.thonhotels.no/bronnoysund

Offersøy / Alstahaug © Sissel Breiland

F22

Visit_helgeland

Indre Kvarøy er en lun naturperle
på Helgelandskysten, og det er
enkelt å komme hit.

Tlf: 977 46 145
sjohus@kvaroy.no | www.kvaroy.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Laksforsen © Stefan Barth

Vistnesstien © Michelle Heere

CAMPING
AERNIE/STORLI CAMPING / RANA
Velkommen til Aernie, et særegent spisested i
naturskjønne omgivelser 20 km nord for Mo i Rana.
Her serveres hjemmelaget mat basert på lokale og
sørsamiske mattradisjoner. Overnatting i hytter,
plasser for campingvogn/bobil/telt. Sommerkafé,
ellers på bestilling hele året.
+47 906 18 921

AernieOpplevelser

P14

HAVBLIKK / NESNA
Stor helårsåpen camping, med hotellstandard hytter,
leiligheter og rom. Nord-Norges største vannsklie,
lekeapparater, båt-, sykkel- og kajakkutleie, trådløst
internett, meget barnevennlig.

RORBUER

+47 75 05 65 40
havblikk.no | post@havblikk.no
I16

TRÆNA RORBUFERIE / TRÆNA
Træna Rorbuferie tilbyr overnatting i rorbuer med
fantastisk utsikt på øya Træna på Helgelandskysten.
Det er mulighet for utflukter til Trænstaven
og Sanna.

FURØY CAMPING / MELØY
Velkommen til vakre Furøy camping ved FV 17 og
Furøy Fergeleie. Hytteutleie og caravan/teltplasser.
Kort vei til Svartisen og Glomfjordfjellet. Båtutleie
og natursti.

+47 979 83 276
post@rorbuferien.no | rorbuferien.no
D12

RORBUER

GJESTEHUS/GJESTEGÅRD OG ROM
STAVSENG GÅRD / DØNNA

ELFIS SJØSTUER / HERØY

Overnatting på gårdstunet i nyrestaurert
nordlandshus m/ 7 store og 2 små sengeplasser
fordelt på 5 soverom. Bad, dusj, vaskemaskin
og godt utstyrt kjøkken m/ oppvaskmaskin og
frysemuligheter.
www.stavsenggard.no
Stavsenggard
Stavseng_gard
+47 917 82 630 | Stavsengveien 176, 8820 Dønna

Høystandard hytteanneks/leiligheter nydelig
beliggende ved sjøkanten. Hav og fjell tett på.
Kai, grillplass, båt og muligheter for mange ulike
aktiviteter. Nyt roen i naturskjønne omgivelser.

G17

Bo herskapelig i historisk villa ved det vakre
fossefallet Laksforsen, 30 km sør for Mosjøen.
9 rom/13 senger, 3 bad, selvhushold, kjøkken med
alt utstyr, stuer med lun og intim atmosfære.
NB! Stengt juli og august.

Rorbuferie, øyhopping, fiske, sykkel- og fjellturer.
Skal du på ferie på Helgeland er dette stedet for deg.
Brygga ligger i et område med rikt fugleliv og gode
fiskemuligheter.
brygga.com | post@brygga.com
+47 993 12 784 / +47 907 81 366
G17

+47 909 57 521 | skogmofamiliecamping.no

G17

DØNNA RORBUER BØTERIET / DØNNA

KORGEN CAMPING / HEMNES

Adr. Skjervgt. 5.
+47 416 50 608 / +47 418 46 755
bryggengjestehus.no

+47 415 25 371 / +47 75 05 49 20 / +47 911 39 966
boteriet.com | boteriet@yahoo.no

Opplev roen og stillheten ved den tradisjonsrike
lakseelva Røssåga, midt på Helgeland, ved foten
av Okstindan og den kjente Rabothytta. Ypperlig
utgangspunkt for dagsturer til kyst og fjell.
Gratis Wifi.
Korgauren 5, 8646 Korgen
+47 473 74 978 | korgen-camping.no
Pris: 500–1350 | Sesong: 01.01–31.12

+47 75 15 10 01 | bimbo.no
bimboveikro

RORSUNDET BRYGGE / VEGA

Beliggenhet: 16 km sør for Mo i Rana,
D22

+47 909 87 355 | ranjas@online.no
yttervikcamping.no

TRÆNA OVERNATTING / TRÆNA

LURØY RORBUER / LURØY

RØSSVOLL CAMPING / RANA

Bo i det gamle rådhuset i Norges eldste fiskevær. 8
rom (4 med egne bad) og 2 leiligheter fordelt over 2
etasjer, 250 meter fra kai og butikk. Nydelig utsikt
over øya som har flotte turmuligheter og et rikt
kulturliv. Gratis parkering og Internett.

Godt utstyrte rorbuer. Høy standard.
Flotte naturopplevelser. Rett ved lokalbutikken.

Vi har hytter og oppstillingsplass for campingvogn/
bobil. Hyttene har 4 sengeplasser, kjøkken og bad.
Wifi inkl.

+47 918 12 679 | trenaovernatting.no
booking@trenaovernatting.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

Onøy, 8766 Lurøy
+47 976 47 886
luroyrorbu.com
D12

M18

Yttervik camping tilbyr hytter/leiligheter/
oppstillingsplasser. Campingen ligger flott til nede
ved Ranfjorden med gode fiskemuligheter.

Passer ypperlig for venner og familie. Tre soverom,
to bad, stue, kjøkken, terrasse og nært til det meste.
Fantastisk utsikt fra brygga!
Booking: rorsundet.no

E25

YTTERVIK CAMPING / RANA

Nydelig hus med unik beliggenhet på bryggekanten
i Rorsundet venter på gjester.

O15

Sjøgata i Mosjøen © Sigurd Myrer

Skogmo ligger i idylliske og landlige omgivelser
12 km sør for Brønnøysund. Mulighet for bruk
av grillhytte og turområder rett utenfor døren.
Hyttene av variert standard, fra helt enkle til
større hytter med dusj og wc.

Det gamle Bøteriet er gjort om til et sjarmerende
reiselivsanlegg med rom, leiligheter, rorbu,
restaurant, båtutleie, uteservering og gjestebrygge.
Anlegget ligger i idylliske Åkerøya.

Bimbo Veikro er en koselig veikro som ligger
ved E6 nord for Mo i Rana. Kaféen serverer god
hjemmelagd mat til en rimelig pris.
Bimbo har 6 rom til utleie, alle med dusj og toalett
samt kabel tv.

Visit_helgeland

K7

SKOGMO FAMILIECAMPING
BRØNNØYSUND

BRYGGEN GJESTEHUS / MOSJØEN

J21

facebook.com/visithelgeland

K9

CAMPING

Bryggen Gjestehus består av 3 leiligheter m/alle
fasiliteter, høy standard. Bryggen er fra 1842
og ligger idyllisk til ved elva Vefsna
midt i sentrum av Mosjøen.

BIMBO VEIKRO / MO I RANA

42

E19

BRYGGA DØNNA / DØNNA

J24

Adr.8159 Støtt i Meløy.
+47 400 21 212 | Støtt

+47 959 15 202 / +47 454 47 295
elfis.no | elfis8850@gmail.com

LAKSFORS VILLA / GRANE

Laksforsvegen 22, 8684 Trofors
+47 415 44 093 | laksfors.no

STØTT BRYGGE / MELØY
Herskapelig overnatting på det gamle handelsstedet.
Flott gjestehavn med alle fasiliteter.
Sjømatrestaurant med kulinariske retter.
Vandring, kajakk, toppturer, havfiske, leie av båt,
bading mm.Fiskerimuseum.

Furøy 6, 8178 Halsa,
+47 941 91 315
post@furoycamp.no | furoycamp.no

M16

Vi ligger naturskjønt til ved Ranelva,
10 km nord for Mo i Rana.
H14

+47 458 12 112 | else.sperstad@online.no

O14

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Porten til Nord-Norge
I sør troner Torghatten, det trolske fjellet med hull tvers igjennom.
I vest ligger det fantastiske øyriket med Vegaøyan verdensarvområde
hvilende på en grunn strandflate.

Heilhornet

801
771

Som regionsenter for Sør-Helgeland har byen gode kommunikasjoner
med daglig anløp av Hurtigruten, direkte flyforbindelse til Oslo og et
godt utbygd servicetilbud.
BØRGEFJELLByen har i århundrer spilt rollen som en
NASJONALPARK
sentral og viktig
havn på Helgeland, og er et flott utgangspunkt til å
oppleve Helgelandskystens øyrike med 24 430 øyer, holmer og skjær.
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Dagsvik
Luktvatnet S road

DØNNA

Trondheim
770

VEGAøyan verdensarvområde står på UNESCOs liste over verdens

kulturarv på grunn av sitt enestående natur- og kulturmiljø. Besøk
det gamle fiskeværet Nes med bl.a. ærfuglmuseet. På Gardsøy
ligger det nye Verdensarvsenteret, og derfra går det båtturer ut til
verdensarvområdet. Se visitvega.no for mer informasjon.

Ta også turen til Velfjord og få med deg kystkultursenteret Nevernes
Havn og Nøstvik kirke fra 1674.

BINDAL, SØMNA OG VEVELSTAD byr på Nordlandsbåtregatta, gravhauger og kulturminner, en kilde som skal ha helbredende
virkning, fjordpadling, jakt, fiske og toppturer i fantastisk natur.
Sjekk visithelgeland.com for mer informasjon.

RØY RV I K
N Æ RØY
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visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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SERVERING

OVERNATTING

OVERNATTING

KRED / BRØNNØYSUND

THON HOTEL / BRØNNØYSUND

RORSUNDET BRYGGE / VEGA

Vi serverer lunsj- og middagsmeny, kortreist og
godt. Kjøkkenet er åpent til kl 22.00 hver kveld.
Livemusikk, fotballkamper og idrettsarr. på storskjerm. Konferansemuligheter og utleie av lokale
til bursdager, bryllup, konfirmasjon, events m.m.

Velkommen til en god natts søvn på hotellet i
kystbyen midt i landet. Nyt den fantastiske
utsikten over Brønnøys skjærgård og Torghatten.
122 nye rom venter på deg. Etter en sunn og god
frokost er du klar til å utforske nærområdet.

Nydelig hus med unik beliggenhet på bryggekanten
i Rorsundet venter på gjester.

+47 948 24 190 | cafekred.no | Storgata 61.
D25

HILDURS URTERARIUM
BRØNNØYSUND
Restaurant Sagastua: Kom glad inn i vår særegne
og matglade familierestaurant. Bordbestilling senest
dagen før. Urtehage med sommerkafé og butikk:
20.06 – 15.08. kl 12-17 hver dag.
+47 75 02 52 12
Tilrem, Brønnøysund | hildurs.no

E25

D25

HANDELSSTEDET FORVIK
VEVELSTAD

CORNER HOTELL / BRØNNØYSUND

OPPLEVELSER / AKTIVITETER
NORSK HAVBRUKSSENTER
BRØNNØYSUND

+47 948 18 179
post@cornermotell.no | cornermotell.no

© Corner Hotell D25

ADVENTURE VEGA / VEGA

Book rom via vår heimeside; www.torghatten.com.
Du når oss også via
torgarhaugen,
post@torgarhaugen.no eller telefon +47 906 20 072.
Velkommen !

Bli med på en reise gjennom natur, lokalmat, lokalbefolkning, kystkultur og tradisjoner i Helgelands
øyrike. Bærekraftig friluftsliv og trygge opplevelser
på fjellturer, kajakk, fiske, RIB og havørnsafari med
guide. Vi har alt av utstyr.

D26

HIMMELBÅ BRYGGE / YLVINGEN

+47 918 80 010 | beverlyshill.no
Beliggenhet: Velfjord i Brønnøy

D22

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

© Designalkymisten
Simen Trælnes D25

facebook.com/visithelgeland

Trollfjell
UNESCO
Global Geopark

ET GEOLOGISK
EVENTYR
GJENNOM
MILLIONER AV ÅR
Geologien i Trollfjell byr på fantastiske
fortellinger om vår egen jordklodes historie.
Her har kontinenter flyttet på seg og kollidert,
høye fjellkjeder blitt dannet og brutt ned, hav
oppstått og forsvunnet og istider formet og
forvitret.

adventurevega | +47 959 73 616
post@adventurevega.no

Drømmestedet for deg som liker fjordfiske, padling,
vandring og fin natur. Flott hytte med 6 rom/12
senger, 3 bad, badstue og terrasse med fjordutsikt,
båtutleie, nært til Lomsdal-Visten nasjonalpark.

F22

Besøk visningssenter på Toft – Opplev havbruk
på nært hold! Guidede turer i oppdrettsanlegget,
innendørs utstilling om havbruk med akvarium og
lokalhistorie. Restaurant med sjømatretter – suvenirbutikk – overnatting i moderne rorbuer. Helårsåpent.
+47 75 57 75 00 | post@havbrukssenter.no
havbrukssenter.no

Torgarhaugen er nærmeste nabo til sagnomsuste
Torghatten. Hos oss kan du både spise og bo godt.

BEVERLYS HILL / BRØNNØY

Rom med historisk sus i Grålåna. Restaurant
med smaksopplevelser fra Helgeland, og et
Kaffebrenneri med sjel og sjarm.
Kom å oppleve vårt kystmiljø!

Fantastisk utsikt fra brygga!
Booking: rorsundet.no

Rimelig overnatting i sentrum av Brønnøysund.
Gode senger og hjemmelaget frokost. Perfekt
utgangspunkt for opplevelser på Helgeland.

TORGARHAUGEN / BRØNNØYSUND

En hyggelig opplevelse med fantastiske SMAK
i idylliske omgivelser på Norsk Havbrukssenter.
Sjømat, nasjonale og internasjonale retter til lunsj
og middag. Nyt en unik matopplevelse!

+47 984 84 000
handelsstedetforvik.no

D25

Storgt. 76, Brønnøysund.

SMAK RESTAURANT / CAFÉ
BRØNNØYSUND – TOFT

+47 75 57 75 00 | post@havbrukssenter.no
havbrukssenter.no/restaurant

+47 75 00 89 00
www.thonhotels.no/bronnoysund

Passer ypperlig for venner og familie. Tre soverom,
to bad, stue, kjøkken, terrasse og nært til det meste.

C23

Visit_helgeland

En UNESCO-geopark er et område med
geologisk naturarv av internasjonal betydning,
der det satses på bærekraftig utvikling,
kunnskapsspredning og geoturisme.
Besøk oss i Storgata 34 i Brønnøysund. Vi har
åpent etter avtale og tilbyr guidede turer.
Trollfjell UNESCO Global Geopark omfatter
kommunene Vega, Vevelstad, Brønnøy,
Sømna, Bindal og Leka.

www.trollfjellgeopark.no

F25

SKOGMO FAMILIECAMPING
BRØNNØYSUND

God mat og god stemning på bryggekanten.
Gå av båten/ferga på vei til/fra Vega eller kom
med egen båt. Overnatting i dome, telt eller
familierom. Guidede turer hver dag med seilbåt
Vega rundt, til Lånan eller Lomsdal-Visten.

Skogmo ligger i idylliske og landlige omgivelser
12 km sør for Brønnøysund. Mulighet for bruk
av grillhytte og turområder rett utenfor døren.
Hyttene av variert standard, fra helt enkle til
større hytter med dusj og wc.

himmelblå.no | +47 920 86 610
D23

+47 909 57 521 | skogmofamiliecamping.no

E25

Nes på Vega © Rita Johansen

46

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

47

©
Fotografens navn / AKTIVITETER
OPPLEVELSER

©
Fotografens navn / AKTIVITETER
OPPLEVELSER

SEILTURER MED SEILNORGE
HELGELAND

VELFJORD BYGDEMUSEUM
BRØNNØY

Prisbelønte ferieopplevelser med seilbåt på Helgelandskysten. Unik tilgang til naturen og skjærgården.
NYHET! Daglige seilturer Vega rundt, til Lånan og
til Lomsdal-Visten fra vår hjemmehavn på Ylvingen,
Himmelblå Brygge.

Museet om bruk og vern av natur ligger i
Hommelstø. Her har vi også kafe og butikk.
På Strøm, ca 4 km øst for Hommelstø, ligger
bygdemuseet med bygninger som illustrerer
hverdagslivet på en gård på 17-1800-tallet og
en sørsamisk boplass.
Helgelandmuseum.no/velfjord

seilnorge.no | himmelblå.no | +47 920 86 610

XXX

UTVÆRET LÅNAN / VEGA

KULTURPUNKT / VEGA

Vil du møte fuglevokterne og lære mer om
ærfuglene på Lånan, ta kontakt på info@lanan.no
eller på tel. +47 45 27 26 54.
Sjekk gjerne ut lanan.no hvor vi også har en flott
nettbutikk. På Facebook: utvaeret.lanan, blir det i
mai og juni lagt ut bilder og info om ærfuglene.
Du er velkommen til å følge oss.

Hvilke skjulte historier er rundt deg akkurat nå?
Last ned vår app for å oppdage kulturhistorie på
hele Helgeland.

F26

Tilgjengelig i GooglePlay og AppStore.
Les mer på www.helgelandmuseum.no.
C22

C20

BINDAL MUSEUM

VEVELSTAD MUSEUM

- har båtbygging, trelastindustri og boreal regnskog
som tema. Museet ligger på Terråk og har åpent alle
hverdager, med butikk og kafe. Bindal bygdetun
på Vassås er en autentisk husmannsplass, betjent i
helgene i sommerferien.

Museet ligger ved siden av Vevelstad kirke.
Visningsrom for Trollfjell geopark med stor bergog mineralsamling. Tun med gammel kjøkkenhage.
Utstilling med fiskeri og nordlandsbåter.
Museumsbutikk og barnas fjøs.

Helgelandmuseum.no
+47 959 73 650

F30

Åpningstider, se vår hjemmeside
helgelandmuseum.no/Vevelstad.

F22

Vi disponerer 10 båter i forskjellige størrelser og kan tilby alt fra taxibåt og fisketurer til skreddersydde charterturer
med opplevelser, overnatting og servering langs hele Helgelandskysten. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.
Velkommen om bord!

SØMNA BYGDETUN
Her formidles den lokale kulturhistorien med vekt
på bondens og fiskerbonde-familiens hverdag i
perioden 1800-1950.

facebook.com/visithelgeland

Vi har kafe og en spennende museumsbutikk med
produkter fra ulike leverandører.
helgelandmuseum.no/somna | +47 469 22 991

OPPLEV ØYRIKET!

Visit_helgeland

Vakttelefon 24/7: +47 991 66 522
post@lovundskyss.no | lovundskyss.no

D27

KYSTRIKSVEIEN

Unn deg en kjøretur langs Kystriksveien. Store deler av reisen fra Steinkjer til Bodø går langs
Nasjonal Turistveg. Informasjon om ferjetider, opplevelser osv. finner du i vår reisehåndbok
og på www.kystriksveien.no.

Transport til sjøs,
på land og
i luften

www.torghatten.no

Ruteopplysning: www.reisnordland.no/travelpassnordland

Få større utbytte av turen med
denne reiseguiden. Kjøpes på:
www.travel-shop.no

Kystriksveien Reiseliv AS - www.kystriksveien.no Tel. 74 40 17 17
48
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Røssvatnet
søstre, tre middelalderkirker
og rik lokalhistorie fra vikingtiden til
Petter Dass i nyere tider. Byen er et trafikalt knutepunkt på Helgeland,
og er et flott utgangspunkt for deg som ønsker å utforske HelgelandsKrutvatnet
Vesterbukt
kystens øyrike
med sine 24 430 øyer, holmer og skjær.
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Alstahaug kalles «Elgkommunen» og sjansene er store for å se dette
flotte dyret. Verdt å se er også Petter Dass-museet, Alstahaugtunet,
Alstahaug kirke fra 1100-tallet, Høvdingesetet og Tjøtta internasjonale krigskirkegård. Byen har også flere restauranter og gode
shoppingmuligheter.
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sykler eller padler. Verdt å se er Herøy kirke fra 1100-tallet og Herøy
bygdesamling. Reis videre til Dønna via Åkviksundbrua.
Ferge fra sentrum av Sandnessjøen tar deg til Bjørn på Dønna.
Dønna er ei stor og bergfylt øy, med storslått natur og et rikt og
variert dyreliv. Verdt å få med seg er Nordvika gamle handelssted, Valhaugen på Glein med Nord-Europas største marmorfallos,
Dønnesfjellet med storslått utsikt fra Vega i sør til Træna og Hestmannen i nord.

rd
o
N
Sandnessjøen har gode kommunikasjoner lokalt og regionalt, til
båter og ferger.
Sagavegen
Grane nord og sør, gjennom fly, buss, hurtigrute,
Unkervatnet
bygdetun
HERØY, DØNNA OG
LEIRFJORD
804
Dikanäs/
Den vakre og mektige Helgelandsbrua binder sammen Alstahaug
Ta ferge fra Søvik ca 12 km sør om Sandnessjøen, til Flostad. Herøy
S
karm utsikt mot De
og Leirfjord. I Leirfjord finner du nydelige fjell, skoger og fjorder.
byr på enestående friluftsopplevelser og fantastisk
Örnsköldsvik
oda
H AT TFJ E LLDAL

Gode fiskemuligheter i elv, vann og sjø. Mange flotte merkede skiog turruter. Mer informasjon finner du på visithelgeland.com

Susendalen
visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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OVERNATTING

OPPLEVELSER / AKTIVITETER

OFFERSØY CAMPING / ALSTAHAUG

KULTURBADET / SANDNESSJØEN

Bobil- og teltplasser. Hytter med komplett bad,
kjøkken og terrasse med havutsikt.
Betjent resepsjon og utleie av fiskebåter.
Nær fjellturer, øyhopping og kulturhistoriske
opplevelser.

Den lille byen i sentrum av Sandnessjøen.
Opplevelser, kunnskap, velvære, undring,
aktivitet og ro. Konserter, teater og show mm
gjennom vår og høst, og basseng, kino, bibliotek,
galleri gjennom hele året

+47 483 44 641 / +47 917 05 564
kystferie.no | booking@kystferie.no

F20

KVITNESET CAMPING / LEIRFJORD

KULTURBADET / SANDNESSJØEN

Panoramautsikt over fjorden på vakre Helgelandskysten. Campingbil/vogn, hytte og båtutleie.
Fiske, vandring og sykling.
Vaskemaskin og tørketrommel.

Aktivitet og opplevelser for hele familien
gjennom hele året! Basseng, kino, bibliotek
og galleri. Badet har vannsklie, storbasseng,
varmebasseng med strandsone og badstue.
På kino vises film hver dag.

+47 997 28 301
kvitneset.no | re-eilif@online.no
I19

DET ROMANTISKE HUSET / HERØY
Et koselig alternativ til hotell for ditt opphold på
Helgeland. Opplev øyriket Herøy, kjent som det
vakreste av Helgelandskysten. Nye suiter og
dobbeltrom med oppreide senger, bad, kjøkken
og balkong. Solnedgangen utover sjøen må bare
oppleves.
Besøk vår hjemmeside: detromantiskehuset.no
booking@detromantiskehuset.no | +47 941 50 812

SERVERING
MARGRETHES KAFÈ
ALSTAHAUG

+47 75 11 01 50 | petterdass.no

AUGUSTBRYGGO / SELØY I HERØY

© Olav Breen/kystriksveien.no

Intim restaurant/cafè på kaikanten med fokus på
råvarer fra Helgeland. Hjemmebakte kaker.
Kurs, konferanser og selskaper. Visningssenter
for fiskeri- og havbrukshistorien på Helgeland.
+47 476 21 805 | post@augustbryggo.no
Augustbryggo | augustbryggo.no

E19

BRYGGA DØNNA / DØNNA

F17

DØNNA RORBUER BØTERIET / DØNNA

LEIRFJORD MUSEUM
Bergh-brygga ligger på Leland.
Gammel handelsbrygge med originalt interiør fra
1900-tallet. Utvalg av ulike typer varer. Skiftende
utstillinger. Wangbrygga i Bardal innehar museum
og kafé med kortreist mat.

+47 415 25 371 / +47 75 05 49 20 / +47 911 39 966
boteriet.com | boteriet@yahoo.no

G16

OVERNATTING
SCANDIC SYV SØSTRE
SANDNESSJØEN
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visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

G18

Finn roen og fiskelykken på Vandve. Her kan dere
bo i idylliske omgivelser i Rorbu ved sjøen eller
vårt Anneks. Vi leier ut 4 stykk Kværnø 19 fot
med 60 hk Honda og 7 tommer kartplotter.
Hjertelig velkommen.
Book på vandveferie.no
j-haus@online.no | +47 996 46 731

kulturbadet@alstahaug.kommune.no

www.kulturbadet.no
E18

helgelandmuseum.no/leirfjord | +47 957 84 168
I18

HERØY BYGDESAMLING
Nydelig beliggende i Herøysundet, med Herøys
kjente middelalderkirke som nærmeste nabo.
Guiding både i kirken og i utstillingene.

E17

8850 Herøy
+47 75 06 80 28 / +47 977 333 70
helgelandmuseum.no
E19

STAVSENG GÅRD / DØNNA

DØNNA MUSEUM / DØNNA

Overnatting på gårdstunet i nyrestaurert
nordlandshus m/ 7 store og 2 små sengeplasser
fordelt på 5 soverom. Bad, dusj, vaskemaskin
og godt utstyrt kjøkken m/ oppvaskmaskin og
frysemuligheter.

Nordvika handelssted 2 km nord for Solfjellsjøen.
35 m langt hovedhus (påbegynt 1734). Nyt kaffen
i gulldekorert stue. Utstilling om jektefart som ga
rikdom til stedet. Båtbygging for barn.
Åpent hver dag (11-16) fra 14.06.-09.08.

Stavsenggard
Stavseng_gard
+47 917 82 630 | Stavsengveien 176, 8820 Dønna

+47 75 07 55 55

+47 75 40 70 00 | helgelandtransportservice.no
post.mo@helgelandtransportservice.no

Det gamle Bøteriet er gjort om til et sjarmerende
reiselivsanlegg med rom, leiligheter, rorbu,
restaurant, båtutleie, uteservering og gjestebrygge.
Anlegget ligger i idylliske Åkerøya.

VANDVEFERIE STORSKJÆRET
DØNNA

Dønnesfjellstua | +47 975 02 531
www.donnesfjellstua.com | annjohao@online.no

Bo sentralt og idyllisk på Helgelandskysten, dra på
vandring i eventyrfjellene eller slipp barnet i deg løs
på Kulturbadet! Overnatt på et moderne og delikat
hotellrom og våkne uthvilt og klar for en ny dag av
Helgelandsferien!
+47 75 06 50 00 | scandichotels.no/syvsostre
syvsostre@scandichotels.com

Seløy Kystferie | kristian@seloykystferie.no
+47 473 66 087 / +47 993 40 557

G17

Gå turstien eller kjør til toppen av Dønnesfjellet
og nyt et hjemmelaget måltid av kortreiste råvarer
til Helgelands råeste utsikt. Perfekt for kaffepause,
lunsj og middag. Alle rettigheter.

F20

Vi er en turoperatør og incoming operatør som
lager pakker på Helgeland og i Nordland. Vi har
også egne busser av ulike størrelser og tilbyr
transport og guidetjenester i området

brygga.com | post@brygga.com
+47 993 12 784 / +47 907 81 366

DØNNESFJELLSTUA / DØNNA

Frivilligsentral, Kulturskole, Turistinformasjon

HELGELAND TRANSPORTSERVICE
HELGELAND

G17

Her får du servert matretter som er laget etter
lokale tradisjoner og med råstoff hentet fra lokale
produsenter. Vi er et hyggelig og åpent vertskap
som vil gjøre alt for at nettopp du skal få en unik
matopplevelse.

Opplev natur, kultur og arkitektur i samspill på
historiske Alstahaug. Det helårsåpne museet
formidler historien om dikterpresten Petter Dass
(1647-1707) og hans mangfoldige rolle i vår
kulturhistorie.
petter.dass@helgelandmuseum.no
+47 75 11 01 50 | petterdass.no

Bli med på historisk RIB-safari i Helgelands øyrike
med havørngaranti, rikt natur- og dyreliv, og
historier om lokale fiskere.
Tilbyr blant annet pakketurer m/ fjelltur i øyene.

Rorbuferie, øyhopping, fiske, sykkel- og fjellturer.
Skal du på ferie på Helgeland er dette stedet for deg.
Brygga ligger i et område med rikt fugleliv og gode
fiskemuligheter.
E18

Basseng, Kino, Storsal, Bibliotek, Galleri

G18

HELGELANDSKYSTENS BESTE
OPPLEVELSER / HERØY

+47 959 15 202 / +47 454 47 295
elfis.no | elfis8850@gmail.com

3 KALVER / DØNNA

+47 415 13 425
dag@trekalver.no | trekalver.no

E19

Høystandard hytteanneks/leiligheter nydelig
beliggende ved sjøkanten. Hav og fjell tett på.
Kai, grillplass, båt og muligheter for mange ulike
aktiviteter. Nyt roen i naturskjønne omgivelser.
F20

+47 75 07 55 55 | www.kulturbadet.no
kulturbadet@alstahaug.kommune.no

G18

PETTER DASS-MUSEET
ALSTAHAUG

ELFIS SJØSTUER / HERØY

På Petter Dass-museet kan du nyte ekte
helgelandsmat omgitt av spennende arkitektur
og vakker natur. Besøk historiske Alstahaug,
Nordland fylkes tusenårssted, der du også finner
Alstahaug kirke fra 1200-tallet.

+47 75 07 55 55 | www.kulturbadet.no
kulturbadet@alstahaug.kommune.no

Kulturbadet
Sandnessjøen

Helgelandmuseum.no/Dønna
G17

F17

Velkommen til Amfi Skansen!
Et nytt og moderne kjøpesenter
med 24 butikker og spisesteder
– midt i sentrum av Sandnessjøen.

spirendesign.no

Herøy © Jonas Berglund

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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MOSJØEN / MUSSERE
VEFSN/VAAPSTE, GRANE/GAALE OG HATTFJELLDAL/AARBORTE

• Meløy
• Rødøy
• Træna
Lovund •

• Lurøy
• Nesna

Mosjøen er Helgelands eldste by, den nest eldste i Nordland og ligger
Dikanäs/
i Vefsn kommune. Byen er en musikk,-kultur- og kafeby med utallige
Örnsköldsvik
konserter, festivaler og forestillinger i løpet av året. De mange kafeene
brukes flittig til kaffedrikking og sosialt samvær. Øyfjellet, (818 moh)
rager over byen og gir utrolig utsikt for den som tar turen opp. Byen har
også både jernbane, flyplass, gjestehavner og daglige bussavganger til
både kyst og innland.
Den gamle bydelen Sjøgata i sentrum, er levende og ekte og skaper
en spesiell stemning i byen med sine vakre 1800-talls hus. Besøk
gallerier, museer, byparken fra 1905, bowling og golf. I tillegg byr
Mosjøen på både bystrand, Helgelandstrappa (sherpatrapp), via
ferrata, zipline og flere merkede turløyper. Byen er også kjent for
sine mange serveringssteder og shoppingmulighetene er gode.

SVERIGE
SWEDEN
HATTFJELLDAL

er en vakker fjellkommune beliggende ved RV73, ca 30 minutters
kjøring fra Trofors v/E6. Det sørsamiske er en del av miljøet og bygda
er også kjent for sine lange håndverks- og folkemusikktradisjoner.
Fiskemulighetene er mange, blant annet i Røssvatn, Norges nest
største innsjø. Hattfjelldal byr også på gårdsbesøk, gode vandreruter

• Dønna

• Mo i Rana

• Leirfjord

• Herøy • Sandnessjøen

• Hemnes

• Mosjøen
• Vega

• Vevelstad

• Hattfjelldal

• Brønnøysund
• Grane
• Sømna

• Bindal

og toppturer. Få også med deg kirken fra 1868, Fjellfolkets hus og
skulpturen «Alveborg».

GRANE

er stedet for store naturopplevelser, med den mektige Børgefjell
nasjonalpark mot øst og Lomsdal-Visten nasjonalpark mot vest. Det
kjente Vefsna-vassdraget renner gjennom kommunen som har flere
tilrettelagte fiskeplasser. Auster-Vefsna er perfekt for rafting og
Grane har flere gode turløyper. Ta også turen til Laksforsen og opplev
et av Europas vakreste fossefall.
Sjekk visithelgeland.com for mer informasjon.

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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OPPLEVELSER / AKTIVITETER

RESTAURANT ELLEN / MOSJØEN

HISTORISKE SJØGATA I MOSJØEN

I Nord-Norges eldste hotell fra 1794 kan du nyte
kortreist norsk kvalitetsmat i Restaurant Ellen,
velkjent for sine mattradisjoner. Beundre deretter
utsikten fra vår hotellhage som våre gjester har
gjort i 220 år.

Denne gamle bydelen med sine vakre trehus fra
1800-tallet er levende og ekte og skaper en spesiell
stemning i byen. Gallerier, overnatting, restauranter,
gjestehavner, naust og bolighus er også en del av
miljøet.

Booking: fruhaugans.no
+ 47 75 11 41 00

post@visithelgeland.com
J21

Flott utsmykket restaurant i Sjøgata 29. Velg i en
rikholdig lunsjmeny i tillegg til en kveldsmeny med
spennende pizzavarianter. I «tapas for 2» får du alt
det beste som er på menyen. Et rikholdig vinkart,
mange gode ølbrygg og smakfulle cocktails frister
også til flere besøk.
+47 906 63 696

J21

KULTURVERKSTEDET / MOSJØEN

RAFTING I AUSTERVEFSNA / GRANE

I det særpregede flerbrukshuset kan du drikke
kaffe, spise tradisjonsmat fra Vefsn og beundre og
kjøpe verk av kjente Nordnorske kunstnere. Gratis
lunsjkonsert hver fredag. Gjestehus til leie.

Bli med på sommerens sprekeste eventyr
– elverafting i Austervefsna! Våre guider vil gi deg
en uforglemmelig opplevelse på elva i indre
Helgelands mektige natur. Turen passer for de
aller fleste, aldersgrense 14 år. Familierafting på
forespørsel.

VEFSN MUSEUM / MOSJØEN

Koselig kulturkafé i Mosjøens gamle bydel
med pubaftener og konserter hele året.
Servering av gode middagsretter, småretter
og desserter. Buffet mandag–søndag.
Sushi & Tapasbuffet hver onsdag 18-22.
Bar med alle rettigheter.

Besøk oss på bymuseet i historiske Sjøgata eller
på bygdetunet på Dolstad. Utstillinger, arrangement
og aktiviteter hele året.

IM S
O PIS
SJ E
Ø
EN
www.blomsterbuamatogvin.no

TIPPEN GASTRO / MOSJØEN

GRANE BYGDETUN / TROFORS
En samling med bygninger fra landbruksmiljø på
17 og 18-hundretallet. Tunet har fine raste- og
bålplasser ved elven og er et fint friluftsområde.

INSPIRERT AV VERDENSKJØKKENET
BESTILL BORD PÅ MOSJØENS
FINESTE RESTAURANT I DAG!

Strandgaten 39, 8651 Mosjøen
Tel.: 75 11 41 00 | E-mail: res@fruhaugans.no

56

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

K25

RIMELIG OVERNATTING

J21

TRIXIE RESTAURANT & BAR
TROFORS

WWW.FROKENSKJOLDS.NO
OVERNATTING
BRYGGEN GJESTEHUS / MOSJØEN
Bryggen Gjestehus består av 3 leiligheter m/alle
fasiliteter, høy standard. Bryggen er fra 1842
og ligger idyllisk til ved elva Vefsna
midt i sentrum av Mosjøen.
K25

FJELLFOLKETS HUS / HATTFJELLDAL
Utstilling om fjellfolkets liv og historie.
Besøkssenter for museet med turistinformasjon
og utgangspunkt for kulturhistoriske turer.

Velkommen til vår koselige restaurant beliggende
v/E6 i Grane. Vi serverer frokost, lunsj, middag i
tillegg til pizza og kebab. Take-away, uteservering.
Åpent 11:00 – 22:00.
J25

NÆR SENTRUM OG TOGSTASJON

EASY COME - EASY GO

Helgelandmuseum.no/grane
grane@helgelandmuseum.no
+47 911 79 802

© Terje Rakke NordicLife visithelgeland.com

DE BESTE RÅVARER FRA NORD

WWW.FRUHAUGANS.NO

J21

Tippen Gastro ligger i restauranthuset Tipperary
midt i gågata i Mosjøen. Her bys det på nydelige
lunsj- og middagsretter i koselige omgivelser.
Åpent hver dag hele året. Ta gjerne turen inn
i Tippen Bar etter måltidet.

+47 75 18 13 90
Finn oss gjerne på facebook.

J21

Sjgøata 31B /Austerbygdveien 1, 8656 Mosjøen.
Helgelandsmuseum.no/vefsn
+47 75 11 01 21
J21

+47 474 78 920
tippen gastro
tippen@cafebaren.com

90 66 36 96

Rivernorth.no | mail@rivernorth.no

GILLES CAFE / MOSJØEN

Sjøgata 6, +47 75 17 54 54 | gillescafe.no

Nord-Norges eldste fullservice hotell
Vi har 2 restauranter, 2 barer og en
fantastisk uteservering rett ved elven.

Sjøgato 25, Mosjøen.
kirstistokland.no,
Galleri Stokland

J21

SPIS HER, ELLER TA MED

J21

Velkommen til vårt sjarmerende hus fylt med
fargerik lokal billedkunst og håndverk av tekstil,
strikkeprodukter, keramikk og glass.

+47 75 17 27 60
kulturverkstedet.net

BYENS BESTE PIZZA

© Terje Rakke
NordicLife/visithelgeland

GALLERI STOKLAND / MOSJØEN

BLOMSTERBUA MAT OG VIN
MOSJØEN

© Terje Rakke Nordic Life DH
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SERVERING

J21

LAKSFORS VILLA / GRANE

Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal
hattfjelldal@helgelandmuseum.no
+47 456 18 350
N24

HERTZ BILUTLEIE

Adr. Skjervgt. 5.
+47 416 50 608 / +47 418 46 755
bryggengjestehus.no

Bo herskapelig i historisk villa ved det vakre
fossefallet Laksforsen, 30 km sør for Mosjøen.
9 rom/13 senger, 3 bad, selvhushold, kjøkken med
alt utstyr, stuer med lun og intim atmosfære.
NB! Stengt juli og august.
Laksforsvegen 22, 8684 Trofors
+47 415 44 093 | laksfors.no

J24

MOSJØEN | +47 982 05 595
hertz.mosjoen@hertz.no
MO I RANA | +47 982 05 599
hertz.moirana@hertz.no
SANDNESSJØEN | +47 982 05 596
hertz.sandessjoen@hertz.no
BRØNNØYSUND | +47 982 05 597
hertz.bronnoysund@hertz.no

HELGELAND TRANSPORTSERVICE
HELGELAND
Vi er en turoperatør og incoming operatør som
lager pakker på Helgeland og i Nordland. Vi har
også egne busser av ulike størrelser og tilbyr
transport og guidetjenester i området
+47 75 40 70 00 | helgelandtransportservice.no
post.mo@helgelandtransportservice.no

Hatten mot Garsmarka Hattfjelldal © Jan Inge Larsen

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Merkede vandreløyper, godt fiske, båt- og kajakkopplevelser, sykkelutleie og flere tilrettelagte friluftsområder gjør Nesna til et hyggelig
besøksmål.

LURØY ligger rett sør for polarsirkelen og består av mer enn 1300
øyer, holmer og skjær. Du kommer deg til øyene i Lurøy med ferge
eller hurtigbåt (NEX). Gå ikke glipp av Grønsvik kystfort, lunde
fuglkolonien på Lovund eller renessansehagen på Lurøygården.
Flotte forhold for kajakk, sykling og vandring.
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Rabothytta eller bestige Oksskolten (1916 moh). Elva Røssåga
lokker med storlaks, veien over Korgfjellet byr på panoramautsikt,
og på Hemnesberget kan du bo hos en kunstner, drikke kaffe hos
gullsmeden og oppleve festivaler og yrende båtliv.

I NESNA får du rike naturopplevelser både til havs og på fjellet.

rd
No
Sagavegen
Skar

17
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Mo i Rana er byen under Polarsirkelen, Helgelands største by og er
SVERIGEomgitt av flott natur. Vinterlysfestivalen, Verketfestivalen og Mo i Rana
SWEDENPridefestival er bare noen av arrangementene som setter farge på byen.
Nordland Teater er også med på å gi byen et rikt og variert kulturtilbud.
I tillegg har Mo i Rana mange gode shoppingmuligheter.
Besøksmål er Moholmen, «Havmannen», Klokkerhagen elvepark,
det nye flotte Vitensenter Nordland og Polarsirkelen på Saltfjellet.
I tillegg kan du oppleve grotteturer, badeland, Svartisen, SaltfjelletSvartisen nasjonalpark og marmorslottet, et geologisk eventyrlandskap.
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TRÆNA er Norges eldste fiskevær og er kanskje mest kjent for
Trænafestivalen. Men Petter Dass-kapellet, kirkehelleren, badstua
med utsikt over Trænfjorden og flotte turmuligheter bør man heller
ikke gå glipp av. Ferge eller hurtigbåt fra Stokkvågen, hurtigbåt fra
Sandnessjøen og Nesna.
I RØDØY kan du blant annet oppleve båtturer på vakre Nordfjorden, glasskunst, den magiske eventyrskogen og Rødøy kirke.
Og selvsagt Rødøyløva, som med sine 440 meter over havet gir
en fantastisk utsikt. Ferge fra Kilboghamn eller hurtigbåten (Nex)
mellom Bodø-Helgeland-Bodø.
MELØY ligger lengst nord på Helgelandskysten og byr blant annet
på brevandring, hundekjøring, grotting, vandreturer og toppturer.
Sjekk visithelgeland.com for mer informasjon.

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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OVERNATTING

OVERNATTING

KORGFJELLET FJELLSTUE / HEMNES

AERNIE/STORLI CAMPING / RANA

Velkommen til en gylden omvei over Korgfjellet.
Bo i komfortable lodge hytter eller tradisjonelle rom.
Nyt utsikten mot Okstindan og Svartisen,
fine turstier og fjellterreng. Fjellstue med norsk mat.

Velkommen til Aernie, et særegent spisested i
naturskjønne omgivelser 20 km nord for Mo i Rana.
Her serveres hjemmelaget mat basert på lokale og
sørsamiske mattradisjoner. Overnatting i hytter,
plasser for campingvogn/bobil/telt. Sommerkafé,
ellers på bestilling hele året.

korgfjellet
Booking: korgfjellet.no/
+47 75 17 01 50 | post@korgfjellet.no

L18

KORGEN CAMPING / HEMNES

HAVBLIKK / NESNA
Stor helårsåpen camping, med hotellstandard hytter,
leiligheter og rom. Nord-Norges største vannsklie,
lekeapparater, båt-, sykkel- og kajakkutleie, trådløst
internett, meget barnevennlig.

M18

Yttervik camping tilbyr hytter/leiligheter/
oppstillingsplasser. Campingen ligger flott til nede
ved Ranfjorden med gode fiskemuligheter.

Lovund er et av Norges mest livskraftige
øysamfunn, vakkert beliggende ytterst på
Helgelandskysten. Ta deg TID til å oppleve et av
Helgelands beste kjøkken, hotellrom og rorbuer med
flott utsikt over hav og solnedgang, variert natur
med mange turalternativer og et sterkt næringsliv
– alt farget og utviklet av folket som bor her.
+47 75 09 20 30 | post@lovund.no | lovund.no

N15

KAFFEN & KRUSE / MO I RANA

Booking: +47 75 13 40 00
meyergarden@meyergarden.no | meyergarden.no

Onøy, 8766 Lurøy
+47 976 47 886
luroyrorbu.com

CLARION COLLECTION
HOTEL HELMA / MO I RANA

+47 78 10 11 80

AURORA RESTAURANT
OG LIVESCENE / NESNA

SURE HOTEL BEST WESTERN
OLE TOBIAS / MO I RANA

Aurora Restaurant og Livescene serverer mat basert
på gode lokale råvarer, og er en «Nesna-møterVerden-fusion». Vi har som mål å være en av
Helgelands beste restauranter! Livescenen byr
jevnlig på musikk- og kulturopplevelser.

Ole Tobias er et lite og koselig hotell midt i hjertet
av byen som byr på en varm og hjemlig atmosfære.
Hotellet har navn etter Ole Tobias Olsen
- Nordlandsbanens far -, og har utsmykning
fra jernbanens historie.
Velkommen til oss! booking@ole-tobias.no
+47 75 12 05 00 | hoteloletobias.no

+47 75 05 65 40 | havblikk.no | post@havblikk.no

I16

H14

TRÆNA OVERNATTING / TRÆNA

Frokost og kveldsbuffet i rompriser.
O15

O15

+47 918 12 679 | trenaovernatting.no
booking@trenaovernatting.no

TRÆNA RORBUFERIE / TRÆNA

+47 979 83 276
post@rorbuferien.no | rorbuferien.no
© Rolf Ørjan Høgseth O15

D12

BOLGA BRYGGE / MELØY

BIMBO VEIKRO / MO I RANA

FURØY CAMPING / MELØY

Bimbo Veikro er en koselig veikro som ligger
ved E6 nord for Mo i Rana. Kaféen serverer god
hjemmelagd mat til en rimelig pris.
Bimbo har 6 rom til utleie, alle med dusj og toalett
samt kabel tv.

Velkommen til vakre Furøy camping ved FV 17 og
Furøy Fergeleie. Hytteutleie og caravan/teltplasser.
Kort vei til Svartisen og Glomfjordfjellet. Båtutleie
og natursti.

© Lars Westwig

J9

+47 75 15 10 01 | bimbo.no
bimboveikro

O15

Furøy 6, 8178 Halsa,
+47 941 91 315
post@furoycamp.no | furoycamp.no

STØTT BRYGGE / MELØY

RØSSVOLL CAMPING / RANA

STØTT BRYGGE / MELØY

Velkommen til vår restaurant i Handelsstedet Støtt
Brygge. Her får du servert havets delikatesser med
råvarer hentet rett utenfor døra. Restauranten ligger
i gammelbutikken fra 1878 og oser av kystkultur.
Vi tilbyr også herskapelig overnatting.

Vi har hytter og oppstillingsplass for campingvogn/
bobil. Hyttene har 4 sengeplasser, kjøkken og bad.
Wifi inkl.

Herskapelig overnatting på det gamle handelsstedet.
Flott gjestehavn med alle fasiliteter.
Sjømatrestaurant med kulinariske retter.
Vandring, kajakk, toppturer, havfiske, leie av båt,
bading mm.Fiskerimuseum.

Adr. 8159 Støtt i Meløy
+47 400 21 212 | stott.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

Vi ligger naturskjønt til ved Ranelva,
10 km nord for Mo i Rana.
K7

+47 458 12 112 | else.sperstad@online.no

D12

Træna Rorbuferie tilbyr overnatting i rorbuer med
fantastisk utsikt på øya Træna på Helgelandskysten.
Det er mulighet for utflukter til Trænstaven
og Sanna.

Bolga Brygge er et av Meløys vakreste spise- og
overnattingssteder. Vi tilbyr lokal mat laget med en
stor dose kjærlighet. Våre besøkende skal sitte igjen
med en varm følelse i hjertet og med gode minner
for livet. Velkommen til Bolga Brygge!
+47 971 77 608 | bolgabrygge.no
BolgaBrygge | post@bolgabrygge.no

vitensenternordland.no

Bo i det gamle rådhuset i Norges eldste fiskevær. 8
rom (4 med egne bad) og 2 leiligheter fordelt over 2
etasjer, 250 meter fra kai og butikk. Nydelig utsikt
over øya som har flotte turmuligheter og et rikt
kulturliv. Gratis parkering og Internett.

110 dobbeltrom.
Møteromsfasiliteter for 100 personer.

Ranenget 4, Mo i Rana
Brukthandel Askeladden | +47 75 15 66 00

Nytt opplevelses- og læringssenter.
Utforsk over 80 ulike interaktive
installasjoner og eksperimenter.

Godt utstyrte rorbuer. Høy standard.
Flotte naturopplevelser. Rett ved lokalbutikken.

O15

021
Åpner 2
na
Mo i Ra

F14
© Rolf Ørjan Høgseth O15

LURØY RORBUER / LURØY

Fr. Nansensgate 28, 8622 Mo i Rana

Velkommen til miljøvennlig og attraktiv shopping
i vår store bruktbutikk med blant annet egen
retro-avdeling. Unn deg deretter en unik kaffeog matopplevelse i den særegne kaffebaren med
sine vintage sofaer.
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M16

Velkommen til Nordlands største hotell
i Mo i Rana.

Sommerrestaurant +47 476 16 890
post@stenneset.no | stenneset.no

I16

LOVUND HOTELL / LOVUND

SCANDIC MEYERGÅRDEN
MO I RANA

Velkommen til en kulturell opplevelse i historiske
omgivelser. Stenneset er et spisested der gleden over
gode smaksopplevelser kombineres med god service. Det benyttes lokale og økologiske råvarer der
samspillet mellom mat og drikke tillegges stor vekt.

P14

+47 75 05 65 40
havblikk.no | post@havblikk.no

YTTERVIK CAMPING / RANA

+47 909 87 355 | ranjas@online.no
yttervikcamping.no

STENNESET MAT & VIN / MO I RANA

AernieOpplevelser

Opplev roen og stillheten ved den tradisjonsrike
lakseelva Røssåga, midt på Helgeland, ved foten
av Okstindan og den kjente Rabothytta. Ypperlig
utgangspunkt for dagsturer til kyst og fjell.
Gratis Wifi.
Korgauren 5, 8646 Korgen
+47 473 74 978 | korgen-camping.no
Pris: 500–1350 | Sesong: 01.01–31.12

Beliggenhet: 16 km sør for Mo i Rana,

SERVERING

+47 906 18 921

Design: Mac&Tusj

Vandring på Tomma © Terje Rakke NordicLife/visithelgeland

O14

Adr.8159 Støtt i Meløy.
+47 400 21 212 | Støtt

TURIST PÅ
HELGELAND?
AMFI Mo i Rana er
Helgelands desidert største
kjøpesenter med over
50 butikker og spisesteder.
Senteret ligger midt i
sentrum av Mo i Rana.

Velkommen!
K9

K7

09-19 (10-18)
AMFI.NO/MOIRANA

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Marmorslottet © Emil Sollie

Setergrotta © Setergrotta

OPPLEVELSER / AKTIVITETER

OPPLEVELSER / AKTIVITETER

SETERGROTTA - EN SPORTSLIG
GROTTETUR / RANA

HEMNES MUSEUM / BJERKA
Opplev gårdsmiljø på bygdetunet og bakst av
kamkaker, kystkultur på Ranheimbrygga og den
eldste bebyggelsen på Hemnesberget med
Per Smed-stua og Kirkebua.

Opplev det underjordiske i en av Norges største
og mest spennende grotter. Med hjelm og lykt
besøker du dramatiske berghaller, marmorganger
og en underjordisk elv. 22 km nord for Mo i Rana,
avkjøring fra E6.
+47 959 74 497 | setergrotta.no

014

HELGELAND KAJAKK / NESNA

NESNA MUSEUM
Nesna Museum i Zahlhuset viser utstillinger
knyttet til kystkultur, jordbruk, handel, håndverk
og hushold. I Klokkergården, den gamle skolen
fra 1823, vises skolehistorie.

H16

HAV OG FRITID / NESNA

+47 915 94 340 | havogfritid.no
Nordvollvegen 7, 8700 Nesna

Havnevegen 1, 8700 Nesna.
+47 952 79 695 | helgelandmuseum.no
nesna@helgelandmuseum.no

I16

Helgelandmuseum.no | luroy@helgelandmuseum.no

FALCH GAMLE HANDELSSTED
RØDØY

Vi er en turoperatør og incoming operatør som
lager pakker på Helgeland og i Nordland. Vi har
også egne busser av ulike størrelser og tilbyr
transport og guidetjenester i området

Godt bevart fjordhandelssted som formidler
fiskerihistorie. Åpent hver dag i sommersesongen.
Du finner oss ved Tjongsfjorden, like ved FV17.
Følg skilt til Falch-brygga.

+47 75 40 70 00 | helgelandtransportservice.no
post.mo@helgelandtransportservice.no

rodoy@helgelandmuseum.no
helgelandmuseum.no | +47 486 00 348

RANA MUSEUM / MO I RANA

TRÆNA MUSEUM

Museet byr på ulike kultur- og naturhistoriske
utstillinger og kunstgalleri. I tillegg har vi Stenneset
friluftsmuseum 8 km fra sentrum og fjellgården
Bredek v/foten av Saltfjellet.

Museet er et Nordlandshus fra 1910, kalt «Huset på
veien» og står ved Træna kirke. Utstilling om kystliv
gjennom 200 år og Træna Hawaii, historien om
søskenparet, som vekslet brev og fotografier
mellom Hawaii og Træna i 50 år.
Man-lør 12-16 og søn 12-14.
Helgelandmuseum.no/Træna
+47 415 59 104

Adr. Midtre gate 1, Mo i Rana.
+47 75 11 01 33 | helgelandmuseum.no
© Simon Fossheim O15

REISE TIL OG PÅ
HELGELAND

I16

MED BIL:

Kommer du E6 sørfra, kjører du inn i Helgelendingenes rike allerede
300 km nord for Trondheim.

Tysk Kystfort fra 2. verdenskrig. Tilrettelagt med
stier og belysning. Museum om kystsamfunns
forhold til den tyske besettingen, samarbeid og
motstand. Etterkrigstiden i Lurøy og betydningen
av den kalde krigen.

HELGELAND TRANSPORTSERVICE
HELGELAND

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00

© Fabrice Milochau M17

GRØNSVIK KYSTFORT, MUSEUM
LURØY

Hav & Fritid på Nesna leier ut havkajakker komplett
m/utstyr. Vi arrangerer kurs i havpadling av ulik
varighet, turer for nybegynnere og erfarne padlere.
Forhåndsplanlagte eller tilpassede turer langs hele
Helgelandskysten.
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Helgelandmuseum.no/hemnes | +47 948 99 566
Hemnes museum
Hemnes Museumslag

Helgeland Kajakk på eventyrøya Tomma ved Nesna
tilbyr utleie av havkajakker med komplett utstyr,
kurs av ulik varighet som gir NPF våttkort, samt
guidede turer for nybegynnere og erfarne padlere.
Ta kontakt for store opplevelser i vakker natur!
helgelandkajakk@gmail.com
+ 47 951 73 987 | helgelandkajakk.no

© Lars Byman
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Fra Majavatn kan du, om ønskelig, ta av fra E6 og kjøre Villmarksveien (RV 73 / FV806), en indre vei fra Majavatn i sør til Korgen i
nord. Et annet alternativ til E6 er Kystriksveien (FV17) fra Steinkjer
til Bodø der deler av veien er nasjonal turistvei. Følger du E6 nordover kan du, om sommeren, kjøre over vakre Korgfjellet (555 moh)
i stedet for gjennom Korgfjelltunnelen.
Fra Sverige kan du kjøre via Sagavegen (RV804/FV296), Krutfjellvegen (RV73) eller Blåvegen (E12).

K10

Helgelandskysten nås via Kystriksveien (FV17), Tosenveien (FV76),
via Mosjøen (FV78) eller via Mo i Rana (E12). Forbindelse fra
Sandnessjøen til Mo i Rana og Mosjøen går via Toventunellen.

MED FLY:

D12

Widerøe flyr direkte fra Bodø og Trondheim til Brønnøysund,
Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. I tillegg er det også direkteruter mellom Oslo – Brønnøysund og Oslo – Sandnessjøen. Det er
også noen få direkteruter mellom Oslo – Mosjøen og mellom Oslo –
Mo i Rana. Se www.wideroe.no for bestilling av flyreiser.

MED TOG:

Nordlandsbanen strekker seg fra Trondheim til Bodø. Turen fra
Trondheim tar ca 5 timer til Mosjøen og 6 timer til Mo i Rana. Toget
fra Bodø bruker ca 3 timer til Mo i Rana og 4 timer til Mosjøen.
Bestill på www.vy.no. Fra Mosjøen og Mo i Rana er det gode bussforbindelser til Helgelandskysten.

MED HURTIGRUTA:

Brønnøysund, Sandnessjøen og Nesna har 2 daglige anløp av hurtigruta. www.hurtigruten.no

MED FERGER/HURTIGBÅTER

Ferger og hurtigbåter frakter deg trygt til de mange vakre øyene
langs Helgelandskysten.Se ruter side 65 eller på Reisnordland.no

BUSSFORBINDELSER:

Det er daglige bussforbindelser mellom kysten og innlandet.

RUTEOPPLYSNING FOR NORDLAND:

Se www.reisnordland.no

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Travel Pass Nordland er reisekortet som
lar deg reise med buss, hurtigbåt og
ferge i hele sju dager for kun 990,-

BYRAA byraabodo.no

Vi tar deg dit

Foto: Simon Fossheim

© Brødrene Aa

Ruteopplysning
HELGELAND

NORDLANDSEKSPRESSEN

Træna, Helgeland

Sandnessjøen – Brønnøysund
Sandnessjøen – Sleneset – Lovund – Træna
Sandnessjøen – Herøy – Vega (Kirkøy)
Brønnøysund – Vega (Rørøy)

Hele sommeren gjelder en spesiell sommerrute (se reisnordland.
no) som gir deg tilgang til flere destinasjoner og flere avgangstider.
Reis for eksempel med sommerbåten fra Bodø til Sandnessjøen. På
turen kan du oppleve Støtt, Ørnes og Bolga bare for å nevne noen
av stoppestedene langs kysten. Eller hva med å legge opp en tur fra
Sandnessjøen eller Nesna til Myken via Sleneset, Lovund og Træna
med retur.

Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund
Stokkvågen – Træna
Nesna – Levang
Søvik (Sandnessjøen) – Herøy (Flostad)
Sandnessjøen – Dønna (Bjørn)
Tjøtta – Vega (Igerøy)
Tjøtta – Forvik
Horn – Ylvingen – Vega (Igerøy)
Horn – Andalsvågen

Kjøper du Travel Pass Nordland kan du reise så mye du vil i 7 dager
med buss, hurtigbåt og ferge for kun kroner 990,- pr voksen og kr
495,- pr barn under 16 år. Travel Pass kan kjøpes på turistinformasjonene i Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana og Brønnøysund.
TRANSPORT
HELGELAND TRANSPORTSERVICE
HELGELAND
Vi er en turoperatør og incoming operatør som
lager pakker på Helgeland og i Nordland. Vi har
også egne busser av ulike størrelser og tilbyr
transport og guidetjenester i området

Øyene langs Helgelandskysten er et perfekt utgangspunkt for fantastiske naturopplevelser.
Utforsk øyriket med Travel Pass Nordland. Planlegg turen på reisnordland.no og ﬁnn de
raskeste og beste reiserutene.
Mer informasjon ﬁnner du på
reisnordland.no/travelpassnordland
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HURTIGBÅTER

Den flotte Nordlandsekspressen er skreddersydd for opplevelser
langs helgelandskysten med oppbevaring for kajakker og sykler,
trådløst internett, ladestasjoner, servering og behagelige sitteplasser.
Hurtigbåten binder Nordland sammen og du kommer deg lett fra sør
til nord.

+47 75 40 70 00 | helgelandtransportservice.no
post.mo@helgelandtransportservice.no

HERTZ BILUTLEIE
MOSJØEN | +47 982 05 595
hertz.mosjoen@hertz.no
MO I RANA | +47 982 05 599
hertz.moirana@hertz.no
SANDNESSJØEN | +47 982 05 596
hertz.sandessjoen@hertz.no
BRØNNØYSUND | +47 982 05 597
hertz.bronnoysund@hertz.no

FERGER

Rute 18-159
Rute 18-191
Rute 18-172
Rute 18-151

tts.no
boreal.no
boreal.no
tts.no

Rute 18-344
Rute 18-192
Rute 18-335
Rute 18-171
Rute 18-181
Rute 18-158
Rute 18–162
Rute 18-152
Rute 18-153

boreal.no
boreal.no
boreal.no
boreal.no
boreal.no
tts.no
boreal.no
tts.no
tts.no

Se flere ruter på www.reisnordland.no
eller hos de ulike trafikkselskapene.

NYTTIG INFORMASJON

All offentlig kommunikasjon i Norge har samme tegnforklaringer.
1 = mandag
X = unntatt
2 = tirsdag
/ = stedet anløpes ikke
3 = onsdag
– = stedet anløpes uten tidsangivelse
4 = torsdag
x = stedet anløpes på signal
5 = fredag
D = daglig
6 = lørdag
7 = søndag
Eksempel: DX57 = Daglig unntatt fredag og søndag.

NOEN AVSTANDER
FV17
		
+ ferger
Trondheim – Brønnøysund
373 km
Trondheim – Sandnessjøen 464 km
Trondheim – Mosjøen 		
Trondheim – Mo i Rana 		

Langs
E6
456 km
452 km
388 km
476 km

visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Båtliv i Brønnøysund © Terje Rakke NordicLife/Visithelgeland

Turistinformasjonen / Brønnøysund © Iselin Straum

TURISTINFORMASJONER

PRAKTISK

informasjon
NØDTELEFONER

Brann: 110. Politi: 112. Medisinsk nødhjelp: 113.

TRAFIKKFORHOLD

Ring 175 for info om fjelloverganger, avstander, vei- og trafikkforhold i Nord-Norge. Fra utlandet +47 815 48 991.

RUTEOPPLYSNING FOR NORDLAND

Se www.reisnordland.no

VALUTA

Betaling med kort er mye brukt i Norge og de aller fleste butikker
tar kredittkort som American Express, Diners, EuroCard, Visa og
Mastercard. Utenlandske debetkort aksepteres sjelden. Kortet må ha
chip eller kode. Det anbefales å ta ut norsk valuta i minibank på
stedet. NB! Ingen av byene på Helgeland har valutaveksling.

REGIONALE TURISTINFORMASJONER
BRØNNØYSUND:

TOALETTØMMING FOR BOBILER/TURBUSSER

Brønnøysund: Ved Circle K i sentrum.
Sandnessjøen: Ved Shellstasjonen på Sandnes, ca 2 km fra sentrum
Mosjøen: Ved Shellstasjonen på Halsøy like nord for byen
Hemnesberget: Ved marinaen
Mo i Rana: Ved E6 like sør for sentrum
Vevelstad: Steinmo Bobilparkering
Holand i Meløy: Ved turistinformasjonen

LADESTASJONER

Brønnøysund: Lading v/Amfi, Havnegata i sentrum
Alstahaug: Sandnessjøen sentrum, foran Scandic hotell.
Mosjøen: Ladestasjon (Tesla) v/Fru Haugans Hotel i sentrum.
Hattfjelldal: El-ladestasjon v/Fjellfolkets hus i sentrum.
Korgen: Lading ved Circle K og Coop Korgen.
Lurøy: Lading v/havna i Aldersundet
Mo i Rana: Lading v/Amfi Meyer (ikke for Tesla),
Circle K og Hotell Helma
Leirfjord: Lading v/Napoli Restaurant, Leland.
Flere ladepunkter: Se www.ladestasjoner.no/kart

facebook.com/visithelgeland

Visit_helgeland

Sømnaveien 92, 8900 Brønnøysund.
bronnoysund@visithelgeland.com
+47 75 01 80 00.
Helårsåpent.

SANDNESSJØEN:

Torolv Kveldulvsonsgt. 10, 8800 Sandnessjøen.
sandnessjoen@visithelgeland.com
+47 75 01 80 00.
Helårsåpent.

MOSJØEN:

LOKALE TURISTINFORMASJONER
BINDAL

v/Serviceavdelingen, Oldervikvn.5, 7980 Terråk
+47 75 03 25 00 | Åpent hele året

HATTFJELLDAL

v/Fjellfolkets hus, Hattfjelldalsvollen 1, 8690 Hattfjelldal
+47 456 18 350 / +47 75 18 48 00 | Åpent hele året

VEGA

Gladstad, 8980 Vega
+47 75 03 53 88 / 479 07 132 | post@visitvega.no | Sommeråpent.

LURØY

Sjøgata 2, 8656 Mosjøen.
mosjoen@visithelgeland.com
+47 75 01 80 00.
Helårsåpent.

v/Grønsvik kystfort, 8735 Stokkvågen,
+47 901 89 318 | turistinfo@luroy.kommune.no
Åpent: 17/6 – 5/8

MO I RANA:

Circle K v/E6, Korgen.,
+47 75 01 80 00 | post@visithelgeland.com
Sommeråpent

Ole Tobias Olsens gate 1, 8602 Mo i Rana.
mo@visithelgeland.com
+47 75 01 80 00.
Helårsåpent.
For åpningstider regionale turistinformasjoner,
se www.visithelgeland.com

HEMNES/OKSTINDAN

TRÆNA

v/Træna kommune
+47 404 41 692 | tenktraena.no
turistkontor@trana.kommune.no
Åpent 15/6 – 15/8

Svanemerket trykksak, 3041 0923
visithelgeland.com | +47 75 01 80 00
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Fotomontasje: Sven Prim

Velkommen til Vegaøyan verdensarvområde
- med god samvittighet og varsomhet
Kom på oppdagelsesreise til Vega og øyriket.
I 2004 fikk Vegaøyan plass på Unescos verdensarvliste. Ærfuglen har mye av æren. Nå ærer vi
den med å gi den trygghet. Fuglene fortjener arbeidsro i hekketiden fra 15. april til 31. juli og i
fjærfellingsperioden (juli og august). Da ønsker vi saktegående båter og at du har hunden din i
bånd.
Velkommen til oss!
Her er du nesten like fri som fuglen.

Ina Andreassen

Ina Andreassen

Cyril Ruoso

VEGA
VERDENSARVSENTER

SNORKLING
PÅ EIDEM

LÅNAN - VEGAØYANS
STØRSTE EGG OG DUNVÆR

Velkommen til Vega Verdensarvsenter med utstillingen «Ville
vakre Vega», spennende
opplevelser og aktiviteter, kafe,
butikk og turistinformasjon.

Bli med på snorkelsafari i
krystallklart vann på Eidem!
Vega verdensarvsenter har
guide og leier ut utstyr.

Møt fuglevokterne på Lånan og
få et innblikk i deres arbeid med
å ha ville ærfugler som husdyr
og Lånans historie. For mer
informasjon kontakt Visit Vega.

Visit Vega
Tel. +47 75 03 53 88
post@visitvega.no
www.visitvega.no

Vega Verdensarvsenter
Tel. +47 941 35 162
senter@verdensarvvega.no
www.verdensarvvega.no

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv
Tel. +47 75 03 55 03
post@verdensarvvega.no
www.verdensarvvega.no

Vega Verneområdestyre
Tel. +47 950 52 394
fmnojwi@fylkesmannen.no
www.nasjonalparkstyre.no/vega

