
 
 

JAKTEN PÅ NORDLYSET  

Det nærmer seg vinterferietid. Hvorfor ikke kombinere denne med å 

oppleve det fascinerende nordlyset. På grunn av Villa Haugens 

lokalisering ytterst mot havet uten noen form for “lysforurensing”, er 

det et ideelt sted for å oppleve dette fantastiske himmelskue.  

Kombinerer man dette med kortreist og lokalprodusert mat, koselige 

omgivelser og barske værforhold – vil du kunne få et minne for livet. 

 

 

 

 

 

 



 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Pris: Fra kr 9.500,- pr person (inkluderer overnatting 3 døgn, 

fullpensjon, aktiviteter, bruk av sauna og stamp, båttransport til og 

fra fastlandet/Grøtøy – drikke og andre reisekostnader kommer i 

tillegg) 

Varighet / Tidspunkt: 3 døgn 

Uke 8: 23-26 februar 2023 

Uke 9: 2-5 mars 2023 

Uke 10: 9-12 mars 2023 

Antall: Inntil 10 personer 

 

 

  



 

Program / Innhold: 

Torsdag - Avreise med hurtigbåt fra Bodø kl 1800 med ankomst 

Nordskot kl 1920. Vi henter dere med vår båt og tar dere med til 

Grøtøy og Villa Haugen. Etter innsjekk serveres en aperitiff før dere 

inntar en 3 retters middag i vår restaurant.  

Fredag – Etter en bedre frokost drar vi over til fastlandet for en enkel 

tur i kystlandskapet som avsluttes med grilling i fjæra. Vel tilbake på 

Grøtøy – kan dere slappe av i vår stamp og sauna – og kanskje ta en 

liten dukkert i sjøen. Om kvelden blir det historiefortelling med 

påfølgende vinsmaking - før det serveres 4 retters middag i vår 

Restaurant Grjot. 

Lørdag – Etter frokost plukker vi opp tråden fra dagen før og har en 

historisk vanding slik at dere med selvsyn kan få et inntrykk at det 

som i sin tid var Grøtøy handelssted.  Det hele avsluttes med en lunsj. 

Om kvelden møtes vi i vårt naust hvor det serveres sjømatbord. Etter 

mat et det mulig å benytte vår sauna/stamp og oppleve nordlyset 

derfra om ønskelig. 

  



 

 Søndag – Etter frokost foreslås en tur til ”toppen” av Grøtøy – og 

dersom været står oss bi – så vil dere kunne beskue hele Lofotveggen 

fra Vesterålen i nord til Værøy og Røst i sør. Før avreise serveres det 

en lett lunsj i vår spisesal. Avreise fra Villa Haugen er ca kl 1400. 

Hurtigbåten fra Nordskot går kl 1435 og er fremme i Bodø kl 1605. 

 

 

Husk å ta med varmt tøy/badetøy og gode vintersko. 

Vi kan kontaktes på telefon: 907 59 282 eller e-post: 

post@villahaugen.com  
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