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Del 20 al 28 febrer del 2020

9 dies / 8 nits / 14 places

 

Jaume Cusidó

Fotògraf de meteorologia, 

natura i viatges

Albert Fernàndez

Fotògraf d’aurores.

Guia a Isles Lofoten
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INTRODUCCIÓ
Us proposem un viatge a les Illes Lofoten per fotografiar els paisatges àrtics coberts de neu 
i, sobretot, les aurores boreals, que seran el principal objectiu del viatge. 

L’Albert, el nostre guia de viatge, ens ha ajudat a planificar les millors ubicacions per fer fo-
tografies. Visitarem els pobles pescadors de Hamnoy, Reine, Â, entre d’altres, i anirem a la 
platja d’Uttakleiv, Haukland i alguna més a fotografiar les fantàstiques pedres arrodonides 
que trobarem arran de mar combinades, si pot ser, amb aurores boreals. La majoria de loca-
litzacions les trobarem a peu de carretera, però també plantegem alguna excursió curta i op-
cional. 

Ens allotjarem a Hamnoy, la zona més fotogènica de les Illes Lofoten, on podrem aconseguir 
grans fotografies només traient la càmera per la finestra de l’apartament.

Per què del 20 al 28 de febrer? Hem volgut fer coincidir el viatge amb la lluna nova, per po-
der gaudir al màxim de les nits estrellades, amb el permís de la meteorologia. En aquesta 
època hi haurà unes 9 hores de negra nit.

Cal recordar que el viatge l’adaptarem sempre a les condicions meteorològiques per intentar 
fotografiar les aurores. Tot i això, a 10 minuts caminant del lloc on ens allotjarem, podrem 
tenir una visió perfecta de les aurores boreals que podran aprofitar els més noctàmbuls que 
prefereixin fer fotos que dormir.

El grup estarà format per 14 viatgers i dos guies.
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DIA 1: 20/02/2020
Sortirem de Barcelona amb Norwegian per arribar a Noruega. A l’aeroport de Narvik 
Evenes ens esperarà l’Albert amb dues furgonetes de 9 places i anirem a dormir a 
l’hotel Sure Hotel Airport a 5 minuts de l’aeroport.

BCN 13:00 - OSL 16:25 - OSL 17:55 - EVE 19:35

DIA 2: 21/02/2020
Un cop esmorzats, sortirem cap a Hamnoy, fent parada per dinar a Henningsvær. 
Durant el trajecte anirem fent diferents parades en diferents localitzacions de la ca-
rretera principal E-10.
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DIA 3,4,5,6,7: 22 al 26/02/2020
Des del camp base de Hamnoy realitzarem diferents sortides diàries i nocturnes a la 
meitat sud de les Illes Lofoten, la part més bonica de l’arxipèlag.

• Església FLAKSTAD 37min

• Platja HAUKLAND 1h 7min

• Platja UTTAKLEIV 1h 9min

• Platja UNSTAD 1h 23min

• Platja Skagsanden 39min

• Poble pescador Nusfjord 49min

• Poble pescador Reine 10min

• Poble pescador A 20min

• ….

Les sortides a aquestes localitzacions es planificaràn dia a dia depenent de les condicions 
meteorològiques de cada moment.

DIA 8: 27/02/2020
Sortirem dels apartaments al matí per pujar cap a Evenes i arribar anirem a dormir a 
l’hotel Sure Hotel Airport a 5 minuts de l’aeroport.

DIA 9: 28/02/2020
A les 4:45 anirem amb les furgonetes fins a l’aeroport, per pendre l’avió de tornada.

 EVE 06:30 - OSL 08:15 / OSL 09:00 - BCN 12:20 

Hamnoy a 4 minuts caminant de l’ apartament

24/02/2020
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APARTAMENTS A ON ENS ALLOTJAREM  
Reinefjorden Sjøhus 

2 apartaments de 6 i 1 de 4 persones amb cuina, menjador i amb vistes al mar 
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Equip fotogràfic aconsellable

•  Càmara réflex o evil

• Trípode , disparador remot i/o intervelòmetre

• Angular lluminós 

• Recomanat focals de 14 a 200  aproximadament

• Frontal i llanterna minimalista per no molestar al grup en nocturnes.

• Regleta electricitat per carregar bateries.

Com anirem vestits

La temperatura a Lofoten acustuma a ser entre 0 i -3ºC, encara que en alguns casos 
pot baixar fins als -5ºC amb possibilitat de vent.

• Jaqueta de plomes o similar.

• Jaqueta impermeable. 

• Samarretes i malles tèrmiques.

• Pantalons impermeables.

• Guants (gruixuts i prims) i gorro.

• Botes impermeables i molt calentes, preferiblement de canya alta.

• Podeu portar mini grampons per col·locar sota les botes en cas de necessitat.

Equipatge

Al nostre bitllet d’avió inclou una maleta gran de 20 kg com a màxim. Per posar-les a la 
furgoneta és millor que siguin maletes tipus bossa.

Es pot pujar a l’avió l’equipatge de mà una maleta de 55x40x23 cm de 12 kg màxim, 
on recomanem portar-hi tot l’equip fotogràfic. També es pot portar una bossa petita de 
25x33x20 cm, tenint en compte que tot l’equipatge de mà combinat no superi els 15kg.

El trípode ha d’anar facturat a la maleta gran.

Diners

La moneda a Noruega és la Corona Noruega (NOK). La major part dels establiments 
accepten pagar amb targeta de crèdit i dèbit, per molt petita que sigui la quantitat. Tot i 
això, serà necessari disposar de certa quantitat de diners en efectiu per possibles des-
peses compartides de supermercat o per fer el fons comú.

Reunió preparatòria

Entre tots, buscarem un dia i lloc, uns mesos abans, per fer una reunió a on concreta-
rem detalls, rebrem propostes i aclarirem dubtes.
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Drone

Actualment el vol de drones no està restringit com passa a Islàndia, però l’organització 
no es farà responsable en cas d’accident o multes, i sempre serà sota la responsabili-
tat de l’usuari i seguint les normes del país.

(*) Fons comú

L’allotjament té cuina i menjador. Per la despesa diària dels àpats, es proposarà fer un 
fons comú. Aquesta fórmula pot funcionar molt bé sempre hi quan s’utilitzi amb res-
ponsabilitat. Això serà decisió del grup a l’inici del viatge i podran adherir-s’hi aquells 
que ho vulguin. També es podran fer grups per apartaments o aquelles combinacions 
que es decidixin en una reunió preparatòria uns mesos abans del viatge.

Assegurança

Assegurança amb la companyia ERV - PÒLISSA SELECT que cobreix, despeses mè-
diques per persona fins a 60.000€ i anul·lació del viatge per motius justificats especifi-
cats a la pòlissa, fins a 2.000€ (veure detall assegurança).

Farmaciola i medicaments

Tots els participants hauran de portar un mínim de medicaments (antimareig, analgè-
sics, antiinflamatoris…). Si algú pateix alguna malaltia o al·lèrgia a tenir en considera-
ció, caldrà informar-ho en el moment de fer la inscripció.  

Clima

El clima a Lofoten és força suau, tenint en compte la seva ubicació al nord del cercle 
polar àrtic. Això és degut a l’efecte d’escalfament que provoca la Corrent del Golf 
Atlàntic.

Temperatura màxima: 3ºC 
Temperatura mínima: -5ºC
Dies assoleiats: 10% , parcialment ennuvolat 45% i ennuvolats 45%.
El vent és un fenomen a tenir molt en compte.

INSCRIPCIONS: 

Enviar el vostre nom, cognoms, telèfon i dni a jaume.cusido@gmail.com i  al-
bert@cityviatges.com i us donarem les instruccions amb el nº de compte a fer 
el primer dipòsit i els 2 pagaments restants. 

mailto:jaume.cusido@gmail.com
mailto:albert@cityviatges.com
mailto:albert@cityviatges.com
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PREU: 2.300 EUROS

A. 1er pagament de 600€ màxim abans del 25/06/2019

B. 2on pagament de 600€ màxim a 10/10/2019

C. 3er pagament de 1.100€ abans del 27/12/2019

En tots els pagaments referencieu Lofoten2020 i el vostre nom i cognom.

Agencia de viatge CityViatges de Sabadell
Carrer de Sant Antoni, 30, 08201 Sabadell, Barcelona

Albert Jalón 937247483 albert@cityviatges.com

Inscripcions per rigorós ordre de data del dipòsit (fins a les 14 places). En el cas 
que s’assoleixin els 14 dipòsits s’avisarà immediatament al grup d’interessats.

QUÈ INCLOU

• Vol internacional d’avió Barcelona - Oslo - Evenes i tornada.
• Taxes i impostos de vols d’avió.
• Desplaçament amb furgoneta compartida de 9 places.
• Gasolina i taxes d’aparcament.
• 2 nits a Sure Hotel Airport, hab. dobel i esmorzar inclòs (1a i última nit).

• 6 nits en cabanes de 6 o 4 persones, habitacions dobles i amb llits individuals. (allot-
jament amb dret a cuina).

• Guia fotogràfic, Albert Fernandez, fotògraf professional especialitzat en aurores bo-
reals. 

• Guia fotogràfic, Jaume Cusidó, especialitzat en paisatge, fotografia noctura i aurores 
boreals.

• Dinar en un restaurant típic de Lofoten, no inclòs begudes.
• Conductors per a tot l’itinerari.
• Assegurança d'assistència en viatge, mèdica i cancel·lació . (veure detall)

QUÈ NO INCLOU

• Dietes àpats (*) 

• Allotjament en habitació individual hotel Sure Hotel Airport (suplement de 50€/nit).

• Despeses derivades de la climatologia adversa o del retard de vols.

• Telèfon, despeses personals, propines etc. i qualsevol altre servei no esmentat en 
l'apartat "INCLÒS".

(*) A l’apartament a Hamnoy hi haurà cuina i es pararà a supermercats per comprar, ja sigui individualment o en 
grup. Els preus àpats en ruta (baixada i pujada a l’aeroport), s’informaràn a la reunió preparatòria.

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%252B34937247483&hl=ca&authuser=0
mailto:albert@cityviatges.com
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