
Pedagogisk program på Narviksenteret

Guidet tur på Narviksenteret / Narvik Krigsmuseum med fokus på refleksjon over nåtid.

Tur med buss og tog til Bjørnfjell, med besøk til Øvre Jernvann fangeleir og flere monumenter,

inkludert en krigshistorisk vandring.

Rekreasjon i nord-norsk natur.

Nå har du muligheten til å bli med på krigshistorisk tur til vakre Narvik for å lære mer om vår egen

norske krigshistorie, fokuset ligger også verdenssituasjonen i nåtid og fremtid. Vi har utformet et

pedagogisk program basert på deltakelse og refleksjon. Programmet byr også på spektakulære

naturopplevelser og teambuildingsaktiviteter.

Denne 3-dagersturen inkluderer: 

Turene tilbys primært til skoleklasser i aldersgruppen 14-18 år.

(Kan skreddersys for andre aldersgrupper om ønskelig)

KRIGSHISTORISK TUR
FOR SKOLEKLASSER
Narvik 2022/program - 3 dagers turen

Narvik  2022 1

9. april 1940 våknet Narvik til krig!

Tyskerne ønsket kontroll over jernmalmen som ble skipet ut fra Narvik, noe som fikk enorme            

 konsekvenser for Narvik og de allierte styrkene. Narvik ble åsted for de største kamphandlingene på

norsk jord med norsk soldater i aktiv kamp, og Hitlers første nederlag under andre verdenskrig.

Kampen om Narvik varte i 62 dager, etterfulgt av 5 år med tysk okkupasjon. Etter de 62 dagene var

byen nesten jevnet med jorden.

For mange i Norge er disse kamphandlingene ukjente. «The Battles of Narvik» gjorde Narvik kjent

over hele verden, og byen er en viktig del av krigshistorien for alle de involverte landene, som hadde

soldater som sloss i kampene.

Gater og skoler i Polen, Storbritannia og Frankrike er oppkalt etter Narvik. Våre turer belyser de

sterke historiene ved å besøke de historiske stedene kampene fant sted i 1940 - hvor 8.500 soldater

døde.



Detaljert rutekart, fullstendige utvidede programdetaljer og kontakt- og nødtelefonliste.

KRIGSHISTORISK TUR FOR SKOLEKLASSER - NARVIK 2022 PROGRAM

Priser og innhold er tilgjengelig fra mai til september 2022.

OVERSIKT

Guidet opplegg i regi av Narviksenteret med besøk på  Narvik Krigsmuseum.

2 overnattinger og frokost på hotell.

Velkomstmiddag i Narvik i nordnorsk kulturinspirert restaurant.

GRUNNPRIS FRA: 3890,- PER PERSON
GJELDER FRA 45 DELTAGERE

Dette er inkludert:

Ankomst Narvik  Avreise Narvik

Aktiviteter Valgfri aktiviteter

Dag 1 Dag 2 Dag 3

Viktig informasjon

Hente- og bringesteder er fleksible. Vennligst kontakt Best Arctic for å gi oss ditt foretrukne
ankomst- og avreisested og -tid (ekstra kostnad kan tilkomme).

Aktiviteter

2

En guidet buss- og togtur på vakre Ofotbanen, fra Bjørnfjell til Narvik, med en  innføring i
fjellkrigen rundt narvikfjellene, inkludert stopp ved Jernvann krigsminnesmerke.

Programmet er et utgangspunkt og kan endres.

Guidet oppleggi regi av Narviksenteret om Beisfjord fangeleir.

Guidet krigshistorisk vandring på Bjørnfjell.

Valgfrie aktiviteter -  min 45 deltagere

Tur med Fjellheisen Narvik, inkludert transport, på dag 2 eller 3 - 300,- p.p.

Valgfrie aktiviteter på dag 3 (formiddag) - aktiviteten er gratis, evt. transport kommer i tillegg 



Ankomst Narvik (via Evenes eller Tromsø Lufthavn)
Innsjekk hotell og lunsj (lunsj bestilles på hotellet for 165kr)
2-5 minutters gange til Narviksenteret

Aktivitet 1: Guidet tur på Narvik Krigsmuseum, i regi av Narviksenteret

Varighet: 1,5 timer (14:00)
Hvor: Narvik Krigsmuseum
Type: Informativ
Tema: Museet åpnet nye utstillinger i 2016. Gruppen får innføring i bakgrunnen for andre
verdenskrig, Norges nøytralitet, angrepet på Narvik og områdene rundt; sjøslag og fjellkrig,
62 døgn med aktiv krig med om lag 35 000 soldater involvert, kapitulasjon og fem år med
okkupasjon samt frigjøring og landssvikoppgjør. Museet trekker også trådene fra andre
verdenskrig og fram til krig og konflikt i verden i dag – hvilken rolle har «fredsnasjonen
Norge» i dette, og hvordan kan vi trekke lærdom fra andre verdenskrig inn i dagens verden?

Vandring på egenhånd til havna via polsk krigsminnesmerke. 
Varighet 1,5 timer, 
Hvor: Narvik havn/småbåthavn- via Ibsens vei 16. 2 km én vei. 
Type: informativ + rekreasjon
Tema: Polsk krigsminnesmerke er satt opp til ære for 59 polske sjømenn fra båten ORP Grom
som ble senket den 4. mai. 1940 i kampen for norsk og polsk frihet. 

Åpen kveld
Inkludert: Middag på Rallar`n pub og kro hvor innredningen tar deg tilbake til rallartiden.
Restauranten finner dere her : Quality Grand Royal Hotell, Kongens gate 64. (18:00)

 Dag 1. Velkomst og introduksjon med aktiviteter på Narviksenteret

Aktivititetsforslag etter aktivitet 1

Kveldsaktivitet
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Aktivitet 1: Dagen starter med undervisning om Beisfjord fangeleir, bygget opp rundt

gjenstander, bilder og dokumenter.

Varighet: 1 time (09:00)
Hvor: Narviksenteret/Narvik Krigsmuseum
Type: Informativ, refleksjon og sterk opplevelse
Tema: konsentrasjonsleir, fangeleir, menneskeverd, fordommer, fremmedgjøring. Norges
verste fangeleir, gjenstand for Norges største massakre: 748 av 900 jugoslaviske fanger dør
i løpet av fire måneder.

Aktivitet 2: guidet buss fra Narvik till Bjørnfjell, via Øvre Jernvann - Tog fra Bjørnfjell til

Narvik, inkludert en krigsvandring på Bjørnfjell.

Varighet: 5 timer
Avgang: Bussavgang 10:45 fra Narvik – 13:00 på Bjørnfjell
Avgang: Togavgang 14:26 fra Bjørnfjell - 15:23 på Narvik stasjon 
Hvor: Narvik togstasjon – Øvre Jernvann
Type: Aktiv, engasjerende og informativ
Tema: Rallarhistorie, migrasjon, transport og industri, 18- og 19-hundretallshistorie, fangeleir,
menneskeverd, fordommer og fremmedgjøring.
Informasjon Rallarveien: Spektakulær togtur på Ofotbanen til Bjørnfjell nær den svenske
grensen og tilbake til Narvik. Den lokale guiden som blir med gruppen forteller historien om
den tøffe rallarkulturen, jernmalmen, rallarsamfunnet, betydningen av jernmalm for
krigsutbruddet og Norddalsbrua: Brua ble forsøkt sprengt av norske soldater i april 1940,
som et ledd i å stoppe den tyske invasjonens ønske om å ta kontroll over
jernmalmforsyningene, og forsinke transporten av annet tysk materiell.
Informasjon Øvre Jernvann: Arbeidsleir i perioden '1942-'45.
Utstyr: Klær og sko etter vær

Åpen kveld
Besøk på Fjellheisen Narvik – avhengig av åpningstidene den aktuelle dagen.

Dag 2. Turen starter med undervisning om Beisfjord fangeleir i Narviksenteret. Etterpå tar vi

en guidet tur med buss og tog langs Ofotbanentil Bjørnfjell.   Underveis besøker vi flere

minnesmerker, og det er tid til å spise lunsj.

Lunsj kan bestilles på hotellet ved frokost for 100kr.

Kveldsaktivitet 
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Aktivitet 1:  Interaktive dialoger/valgfri tematikk (se side 7)

Varighet: 1-1,5 timer
Hvor: Skolestua, auditoriet ved Narviksenteret eller annet sted i Narvik
Type: Taktil og erfaringsbasert læring
Mulige tema: Menneskerettigheter, demokrati, inkludering, fordommer, antisemittisme,
andre verdenskrig i Nord-Norge.

Aktivitet 2: Besøk på Fjellheisen Narvik (hvis ikke mulig på dag 2). 

 Hjemreise: Reis fra Evenes lufthavn eller andre innfartsårer.

Dag 3. Valgfri formiddag- avhengig av tilgjengelighet den aktuelle dagen.

Lunsj kan bestilles på hotellet ved frokost for 100 kr.

Ettermiddag
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Ekstra informasjon

Dette programmet tilbyr guide på dagene 1 og 2.
Turleder bestemmer reisefølget internt i klassen, vanligvis er det 1-2 foreldre med på denne
turen.
Turleder fra Best Arctic er ikke inkludert. 
Best Arctic gir et detaljert rutekart, et fullstendig program og kontakt- og nødtelefonliste.

Turleder og guide

Programmet inkluderer frokost (2x).
Programmet inkluderer velkomstmiddag på dag 1 i Narvik (1x).
Programmet inkluderer ikke lunsj eller andre måltider enn beskrevet over.

Matpakke kan bestilles på hotellet ved frokost.
Forslag til restauranter kan om ønskelig leveres av Best Arctic.

Mat

Programmet inkluderer hotellovernatting, inkludert frokost basert på 3 og 4 personer per rom.
Tillegg for oppgradering til enkelt- eller dobbeltrom inkludert frokost, for turledere:

Dobbelrom: 400,- per person
Enkeltrom: 1000,- per person

Hotell

All transport for utfluktene beskrevet i programmet er inkludert
Transport fra Harstad/Evenes lufthavn til Narvik (tur/retur) er inkludert.
Programmet er planlagt rundt morgenankomster fra Oslo og ettermiddagsavganger til Oslo fra
Tromsø og Harstad/Evenes lufthavn.

Transport

Grunnpris fra: 3890,- per person

Priser: Gjelder fra 45 deltagere

Priser og innhold er tilgjengelig fra mai til september 2022.
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PROGRAM I NARVIKSENTERET / DAG 3

Valgfri programposter dag 3. 

Ikke-formell læring/erfaringsbaserte læringsøvelser om ulike tema, f.eks. menneskerettigheter,
demokrati, medborgerskap, fredsarbeid, fordeling av goder, konflikt, fordommer, stereotypier,
ulikhet, inkludering, menneskeverd, FNs bærekraftsmål.  1 - 2 timer

Dialog-øvelser innen tema som antirasisme, inkludering, identitet, tilhørighet og mangfold.
Fundert i Dembra.no og gjennomført av vår Dembra-leder.  1 - 2 timer

Besøk i Beisfjord fangeleir (25 min buss inn/ut)   1 - 1 ½ timer

"Vi hadde nok med å overleve…" Tvangsevakuering og nedbrenning av Finnmark og Nord-Troms,
undervisning bygget opp rundt gjenstander, bilder og dokumenter.  1 - 1 ½ timer

Narvik 1940 – introduksjonsforedrag. 1/2 time

Fake news, gammelt nytt? Kilder til temaet tvangsevakuering, undervisning bygget opp rundt
gjenstander, bilder og dokumenter. 1 time

Nord-norske kvinner i motstandsarbeid – listige spioner, hemmelige agenter og hardbarka
motstandsfolk. Undervisning bygget opp rundt gjenstander, bilder og dokumenter. 1 - 1 ½ timer

«Det skal ikke ofres en eneste tåre» Om mot, makt og menneskeverd»: Dr. Borch�Johnsen,
familien Bernstein og jøder fra Troms fylke.  1 - 1 ½ timer

Jøder i Narvik og besøk på snublesteinene, undervisning bygget opp rundt gjenstander, bilder og
dokumenter, avsluttes med besøk på de tre stedene det er snublesteiner i Narvik.  1 - 1 ½ timer

Noe av det Narviksenteret kan tilby skoleklasser:

Priser og innhold er tilgjengelig fra mai til september 2022.
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Narvik l igger vakkert  t i l  hvor smale
f jorder møter  stupbratte f je l l .  Byen er
omgitt  av arktisk natur og  byr  selv  på
en rekke spektakulære opplevelser !

Kombinasjonen av spektakulær  natur ,
dramatisk histor ie  og fantastiske
opplevelser  gjør  Narvikregionen t i l  en
spennende destinasjon.  Den sterke
histor ien om hvorfor  Narvik er  en by
omhandler  jernmalmen og byggingen
av Ofotbanen,  byggingen sto de barske
ral larene for .

Malmen og Ofotbanen er  grunnlaget for
at  Narvik som by eksisterer ,  men også
årsaken t i l  Hit lers  inntog i  Narvik de
deskjebnesvangre arpri ldagene i  1940.  

Er  du deltaker på våre turer  har du
muligheten t  i  l  å  nyte midnattssol  og
ti l  å  oppleve histor ier  fra virkel igheten
du aldri  v i l  glemme –  du vi l  reise hjem
ful l  av inntrykk som vi  håper vi l  få deg
t i  l  å  forstå  de dramatiske
hendelsene som skjedde i  Narvik bedre,
og kanskje vi l  du ref lektere mer over
konfl iktene i  verden i  dag.  

VELKOMMEN
TIL NARVIK.

Photocredit: Visit Narvik
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FORSIKRING

Avbestilling 35 dager dager eller mer før avreise : Ingen gebyr  
Avbestilling  f.o.m. 15 t.o.m. 34  dager før avreise : 50% gebyr 
Avbestillinger mindre enn 15 dager før avreise : 100% gebyr  
"No-Show" belastes med 100% gebyr
En turleder er inkludert med hver 15 betalende voksne gjest
Avbestilling og endringer kan kun gjøres på e-post til booking@bestarctic.com eller
support@bestarctic.com

BETALINGSBETINGELSER

Depositum ved bestilling: 1000 NOK per person
Resterende beløp betales senest 34 dager før ankomstdagen
Hvis turen bestilles mindre enn 34 dager før avreise, skal hele beløpet betales ved bestilling. 

For bestilling og forespørsel, send in forespørselsskjema           

eller kontakt booking@bestarctic.com.

BESTILLING

AVBESTILLINGSREGLER

 VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESTILLING HOS BEST ARCTIC AS

Vi anbefaler alle våre kunder å sørge for at de har tilfredsstillende forsikringsordninger
før reisen.

Vennligst les vilkår og betingelser før du bestiller, begge parter er bundet av vilkårene. 

Denne turen er underlagt norsk Lov om pakkereiser og reisegaranti (pakkereiseloven). Skulle det
oppstå konflikt mellom vilkårene til Best Arctic AS og pakkereiseloven vil loven være rådende. Best
Arctic AS sine aktiviteter er til enhver tid i samsvarmed norske loverog regler.

BESTILLING 
Best Arctic AS er en distributør for reise- og reiselivsrelaterte leverandører.
Med reiselivsrelaterte leverandører mener vi:

KRIGSHISTORISK TUR FOR SKOLEKLASSER - NARVIK 2022 PROGRAM
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Ved bestilling av overnatting gjelder generelle avbestillingsregler for alle leverandører. 
For andre bestillinger vil leverandørens egne vilkår gjelde i tillegg til Best Arctics betingelser
som beskreveti dette dokumentet.
Disse vilkårene gjelder også for pakkereiser, det er bestillers ansvar å lese villårene.
Gjesten/Kunden er ansvarlig for å overholde leverandørspesifikke betingelser, eksempelvis
innsjekkingstider og andre forhold.

Endringer som gjøres f.o.m 15 t.o.m 34 dager før avreise belastes med et gebyr på kr 250,-
per endring.
Endringer senere enn 15 dager før avreise er ikke mulig.

Bestilling/avbestilling av enkeltrom og dobbeltrom.
Endring på navneliste (per gang en endring gjøres.)

Sørge for at kunden får dokumenter/bekreftelser sendt til oppgitt e-postadresse

Destinasjonsselskaper, hotell, aktivitetsleverandører, turoperatører, overnattingsbedrifter,
transportselskaper og lignende.

Med begrepet booking, mener vi kjøp av ethvert produkt eller tjeneste gjort hos Best Arctic eller
en av våre samarbeidspartnere. Bestillingen er bindende når Best Arctic AS har sendt en  skriftlig
bekreftelse med ordrenummer til kundens e-post. Bekreftelsen er vår kontrakt,og det er derfor
kundens ansvar å sjekke at bekreftelsen er i samsvar med  bestillingen . Endringer eller
kommentarer må opplyses om til Best Arctic AS så fort som mulig og innen 48 timer. 

TUROPERATØRBETINGELSER OG AVBESTILLING 
Følgende vilkår gjelder for alle tjenester som bestilles hos Best Arctic AS

SKADER 
Leietaker skal behandle rom og gjenstander på en forsvarlig måte.. Leietaker er ansvarlig overfor
eier for  skade på inventar.

Eventuelle skader som oppstår under oppholdet skal meldes til Best Arctic AS så fort som mulig.

GEBYR FOR ENDRINGER / KANSELLERINGER: 

Som endring regnes:

BEST ARCIC AS VÅRE SAMARBEIDSPARTNERES RETT TILL ENDRINGER
Ved endringer av bestillingen på grunn av uforutsette hendelser som f.eks Force Majeur vil
arrangøren gi kunden umiddelbar beskjed. Dersom kunden ikke kan akseptere foreslåtte
alternativer, vil kunden få full refusjon etter at Best Arctic AS har fått beskjed fra
samarbeidspartner.

FORPLIKTELSERorpliktelser Best Arctic AS har: 

KRIGSHISTORISK TUR FOR SKOLEKLASSER - NARVIK 2022 PROGRAM
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Sørge for at leveransen av produkt er i samsvar med beskrivelse
Overholde norske lover og regler

Gjøre seg kjent med vilkårene til Best Arctic AS 
Godta økonomisk ansvar for alle transaksjoner gjort i kundens navn
Kunden må være over 18 år
Kunden er ansvarlig for at all informasjon om seg og reisefølget er korrekt
Best Arctic AS skal ikke benyttes til falske, spekulative eller uredelige bestillinger
Møte på avtalt tid og sted, oppgitt av Best Arctic AS
Sjekke at billetter og bekreftelser er i samsvar med kundens bestilling.
Kunden skal følge  retningslinjer og instrukser gitt av våre samarbeidspartnere under
aktivitetene.
Opptre hensynsfullt overfor andre deltakere på aktiviteter
Ikke påføre skade på eiendom og løsøre

Det er også et avvik om det uriktig informasjon om forhold som kan ha betydning for din
bestilling. Følgende omstendigheter ansees ikke som avvik: 

mindre forsinkelser på reise 
avvik fra normalt vær, temperatur eller andre klimatiske forhold 
forhold som følge av de reisendes egen uaktsomhet 
Selv om vi har gjort det vi kan for å sikre nøyaktighet og tilgjengelighet, kan det oppstå
feil. Når slike hendelser blir oppdaget, vil vi gjøre vårt ytterste for å sikre at kunden blir
varslet innen 3 virkedager etter at reservasjonen er gjort.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERES FORPLIKTELSER:

KUNDENS FORPLIKTELSER 

AVVIK 
Er det avvik mellom bestilling og bekreftelse ansees dette som en mangel fra vår side.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din reservasjon og refundere kostnaden. I tilfeller hvor
leverandøren kansellerer eller gjør endringeri din reservasjon, vil vi gjøre vårt ytterste for å varsle
deg så snart som mulig. Skulle leverandøren ikke være i stand til å oppfylle bestillingen din, vil du
ha muligheten til å akseptere et alternativt tilbud eller kansellere bestillingen og få full refusjon. I
tilfeller hvor leverandøren ikke er i stand til å tilby et alternativ innen tre virkedager, forbeholder vi
oss retten til å kansellere din reservasjon og gi deg full refusjon, uten noen annen kompensasjon.

ENDRINGER OG FEIL 
Vår nettside kan være gjenstandfor endringer og feil. Informasjonen som gis kan bli endret etter
at beskrivelsene ble publisert. Vi påtar oss intet ansvarfor skrivefeil.

ANDRE GENERELLE VILKÅR 
Best Arctic AS påtar seg ikke ansvar for ulykker eller skader (dødsfall og eller andre personskader)
som resulterer i avbrudd av hele eller deler av en reise, forutsatt at skaden ikke er forårsaket av
vår eller våre leverandører. 
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Best Arctic AS påtar seg ikke ansvar for indirekte tap eller følgeskader av noe slag i tilfeller hvor
produkter eller tjenester bestilt via Best Arctic' reservasjonstjeneste ikke er beskyttet av norsk lov.

PERSONVERN 
Våre retningslinjer for personvern er basert på gjeldende norsk lovgivning om forbrukerbeskyttelse
og personvern. 

KUNDE ANMELDELSER 
Best Arctic AS vil tilby våre kunder en onlinetjeneste som lar deg publisere anmeldelser
(gjestevurderinger) av turene våre. Vi står fritt til å vise anmeldelser, kommentarer og annet
materiale innsendt av kunder etter at de er ferdige med å bruke produkter og tjenester kjøpt via
Best Arctic AS. Kunden fraskriver seg alle eierrettigheter de måtte ha til slike kundeanmeldelser,
og de kan fritt brukes, kopieres, distribueres og gjøres tilgjengelig i alle medier, av Best Arctic AS
eller våre samarbeidspartnere, uten din tillatelse.

Best Arctic AS forbeholder seg retten til å avvise bidrag eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn
uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG KLAGER I FORBINDELSE MED DIN BESTILLING 
Skulle du ha andre spørsmål eller klager i forbindelse med bestillingen din før avreise, vennligst
kontakt oss på e-post på booking@bestarctic.com. Skulle du ha klager på en produkteier/
leverandør/partner mens du er på reise, sørg for å sende inn klagen umiddelbart til Best Arctic AS
og sjekk at du mottar en skriftlig bekreftelse før avreise/utsjekking. Hvis du har andre spørsmåleller
klager i forbindelse med din bestilling eller selve produktet, kan du kontakte oss når du kommer
hjem, og senest 30 dager etter at arrangementet fant sted.
Oppgi din bestillingsreferanse og/eller send all relevant informasjon skriftlig. 

Best Arctic AS Postadresse: PB 18, 9253 Tromsø, Norge Administrasjonsadresse: Sjøgata 2,

9008 Tromsø, Norge Telefon: +47 922 90 645 E-post: support@bestarctic.com 

Siste oppdatering: 03.03.2022
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