Nordkap toppen av världen.
Fantastisk resa 520 mil i 13 dagar.
Den 15 juli hämtade Tjörnarpsbussen Mikael och hans mamma i Malmö.
Anders och hans mamma steg glada på bussen i Hörby.
Första stoppet för övernattning var Gävle, och då hade vi åkt 70 mil. Där fick vi
en guidad promenad på kvällen. Då fick vi se var julbocken brukar stå. Nästa
dag gick resan vidare från Gävle till Umeå och då passerade vi polcirkeln. När vi
hade kommit över fick vi en bit torkat kött och certifikat. Övernattning i
Gällevare och sedan vidare in i Norge, mot Tromsö enl. kartan. Efter
övernattning i Tromsö gick resan vidare till Alta, där vi övernattade. Under
denna färdväg upplevde vi en fantastisk naturupplevelse. Höga berg, fjordar,
kalfjäll, glaciärer med snö, samer och renar på vägen. Nästa dag gick resan
vidare till Honungsvåg. Härifrån åkte vi till Nordkap. Fantastiskt, Norra ishavet
runt omkring oss. Fortfarande ljust fast kl. var 12 på naten. Vi skymtade solen i
horisonten. Efter 2 nätter i Honungsvåg fortsatte resan in i Finland och vidare
till Rovaniemi, tomtens hemtrakter och sedan till Jyvaskylä för övernattning.
Nästa dag gick färden till Helsingfors, och där fick vi se Tempelkyrkan, som är
byggd rakt in i berget. Från Helsingfors åkte vi med båten Silja Line till
Stockholm. Vår sista natt på resan. På morgonen såg vi Stockholms skärgård.
Bussen tog oss nu åter till Skåne.
Mikaels största upplevelse var renarna, tomten och båtfärden. För Anders att
sitta längst fram i bussen och kunna se det fantastiska landskapet och
båtfärden.
Mikael Karlsson Staffanstorp
Anders Hansson Eslöv.

Bilder från resan kan ni se på kommande sidor:

Här kommer några bilder från resan:

Här får Anders certifikat och Mikael och Anders sitter med sina certifikat

Här står vi på Nodrdkap. Mikael,Anders, Berit och Ingegärd

Samer i sina fina kläder. De hade olika
saker att sälja

Mikael framför midnattsolen mitt i natten.
Myggen var lite tokiga

Hos tomten i Rovaniemi

Mikael och ett troll. Trollen finns i
Dovrebergen och påverkar alla
norrmäns liv. Det finns troll överallt

