
Lapphaugen Turiststasjon  

ligger ved foten av fjellet Spanstind, 

----------------------- 

Overnatting 

Totalt 13 utleieenheter med 40 senger. 

Fordelt på hytter og leiligheter. 

De har også nylig asfaltert og opparbeidet ny oppstillingsplass 

for campingvogner og bobiler 

------------------------------ 

Café og catering 

Lapphaugen driver catering i tillegg til cafe drift. 

Iflg. Bladet motor´s Veimat-test er Lapphaugen   

Et lite stykke norsk historie 

Lapphaugen har verken nye lokaler eller en prangende meny.  

Ikke desto mindre: Dette er en av Norges triveligste veikroer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter 

Lapphaugen turiststasjon kan by på storslagne 

naturopplevelser rett utenfor hyttedøra, året rundt.  

------------------------------ 

Nordlyset danser på Lapphaugen allerede i slutten av august, 

og holder det gående frem til rundt påske.  

I området er det mange muligheter for gode fotomotiv 

---------------------------- 

Lapphaugen er et skiterreng til både de som liker å gå langt, 

til de som vil ta familien med på tur og til de som bare vil gå 

et lite stykke for å kunne fiske på isen og nyte late dager i 

sola.  

Fjellene rundt byr på utfordringer for de som liker toppturer 

og elsker pudderføre.  

------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utvikling 

 

Setter opp stor grillkåte som skal brukes til selskap, møter, 

temakvelder, intimkonserter, forelesing etc.  

 

De har også behov for å bygge ut hovedhuset på sikt for  

å øke kapasitet inne 

 

De jobber med utvikling av krigshistorisk formidling.  

Våren 1940 var Narvikfjellan åsted for omfattende 

kamphandlinger mellom norske og tyske styrker. 

I august/september arrangerer vi årlig en vandring i ulike 

deler av kampområdet fra 1940. 

----------------------------- 

 

Soløy camping 

Liten campingplass i naturskjønne omgivelser ved 

Lavangsfjorden med utleie av båter og fiskeutstyr, fint 

turterreng med merkede turløyper og naturen som lekeplass.  

Her kan du komme til familie- og fiskeferie. 

------------------------- 

 

 

 

 



Aa-gård 

Hovedkundene kommer fra Tyskland  

Faste kunder som kommer igjen år etter år. 

 

8 høystandardhytter 

 ------------------------------------ 

Servering 

Gårdsrestaurant med 60 sitteplasser 

Videreforedler alt kjøtt selv  

De lager tradisjonell norsk mat tilberedt på lokale råvarer.  

De kombinerer tradisjonelle oppskrifter og smaker,  

med sin egen og nye vri.  

De elsker også å lage fisk fra Nord-Norge. 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktiviteter 

 

10 utleiebåter med ekkolodd/gps 

Anlegget har egen flytebrygge og sløyeplass for fiskefangsten. 

Kultursti med naust, smie, mølne, sommerfjøs, smørhus og 

jordkjeller. 

Guidede vandreturer sommer og vinter  

Med seg på tur har de ofte kløvsauen Cinnamon 

Frisbeebane med 9 kurver 

Egne skiløyper og akebakker 

--------------------------------------------------- 

Vinkjeller 

Vinkjeller med 30 sitteplasser 

De importerer sin egen vin  

produsert på søsterens vingård i Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 



Fjellkysten Gjestehus 

Huset er bygget med inspirasjon fra gammel byggeskikk. 

Huset er halvveis nedsenket som en gamme, og på taket er 

det torv.  

De fleste rommene har utsikt over fjorden, og om vinteren er 

denne utsikten en fantastisk mulighet til å se nordlyset danse 

på himmelen. 

 

Fjellkysten er et perfekt sted for kurs og konferanser, 

bursdagsselskap, julebord, dåp, konfirmasjon og bryllup  

Kulturtilbudet på Fjellkysten er unikt med egenutviklede 

kulturarrangementer, med alt fra klassisk musikk til festivaler 

----------------------------------------- 

Servering 

De lar naturen bestemme hva slags mat som lages ut ifra 

sesong.  

Målet er å overraske gjestene og gi dem en opplevelse de 

sent vil glemme. 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

 



Arctic taste of Norway / Arilds Røykalaks.  

Spennende samarbeidsprosjekt der Fjellkysten leier ut lokaler 

til produksjon av røykalaks.  

Dette i en overgangsfase til selskapet har bygd opp nok volum 

til å bygge eget produksjonsanlegg ved Fjellkysten. 

--------------------------- 

Aktivitet 

Området rundt Fjellkysten byr på en rekke muligheter for 

naturopplevelser 

Her finnes et mangfoldig dyreliv, og du kan i sesong få med 

deg blant annet uglekikking 

Fjellkystens nye SPA område ligger plassert ved tomtens 

fineste utsiktspunkt.  

Man får panorama utsikt over den fredelige Lavangsfjorden  

---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arctic Kids 

Arctic Kids er et grensesprengende samarbeidsprosjekt på 

tvers av kommuner og fylkesgrenser 

Formålet er å utvikle en hel region til å bli mer barne - og 

familievennlig som destinasjon.  

I Arctic Kids sin verden er barna i hovedrollen og dette 

mantra setter nye krav til leverandørene både med tanke på 

service og hvordan man snakker om og leverer opplevelsene.  

Prosjektet ble opprinnelig finansiert av Nordland 

Fylkeskommune og var i utgangspunktet et Narvikprosjekt.  

Men fra Visit Narvik sin side var det et sterkt ønske om å få 

med reiselivsaktører fra Troms da disse forsterker hele 

konseptet og supplerer aktivitetene i Narvik på en utmerket 

måte.  

Finansieringen fra Innovasjon Norge Arktisk bidro sterkt til 

dette 

Reiselivet i regionen har de senere år satset mye på 

«voksenturisme» innen nordlys, fiske, ski etc.  

Arctic Kids ble et stort omstillingsprosjekt der mange 

omskolerte seg til å levere opplevelser til barn  

og barnefamilier, i denne omgang norske familier fra 

regionen.  

Den tydeligste konklusjonen i evalueringen etter Arctic Kids 

vinter festival var at regionen er svært barne - og 

familievennlig om man bare vil.  



Mulighetene har alltid ligget der, men Arctic Kids  

forløste det hele.  

I tillegg var det et grensesprengende samarbeid mellom 

mange ulike aktører på tvers av kommune og fylkesgrenser.  

Det i seg selv hadde stor verdi der man inspirerte hverandre 

og delte kompetanse.  

-------------------------------------------- 

 

Arctic Mountain Adventures AMA 

Selskapet ble stiftet høsten 2020 og tilbyr guidet toppturer og 

iskatring til et verdesomspennede marked.   

Selskapet er samarbeide mellom Fjellkysten, lokale 

toppturentusiaster og internasjonale alpinister.  

Visit Narvik og miljøet rundt dem, har blitt en verdifull 

samarbeidspartner sammen med flere store internasjonale 

utstyrsleverandører.  

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



Arena Fjellkysten 

Fjellkysten AS har igangsatt en mulighetsstudie under 

arbeidstittelen "Arena Fjellkysten" for å se på muligheter for 

samlokalisering av mange ulike aktører som alle er 

leverandører til ulike deler av reiselivsmarkedet.  

Ideen er å skape en helhetlig arena med et bredt spekter av 

opplevelser og aktivitetsmuligheter.   

Fjellkysten AS har engasjert arkitektfirma Snøhetta som 

konseptutvikler og prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.  

----------------------------------------------- 

ViaFerrata og Midnattsoltrappa 

Rungu AS er et samarbeid mellom 3 reiselivsbedrifter i 

Lavangen, Lapphaugen Turiststasjon, Aa-gård og Fjellkysten.  

Selskapet har prosjektert og skal bygge en Klatrerute (Via 

ferrata) i Spansdalen.  

Parallelt med dette har lokalsamfunnet etablert et  

non profittselskap, Midnattsoltrappa, som skal bygge en 

tretrapp opp til toppen av Henrikkafossen i Spansdalen.  

Denne trappa vil samtidig fungere som returtrapp for via 

ferrata klatrerne.  

Målet er å realisere disse prosjektene vår/sommer 2022 

---------------------------------- 

 

 



Elveparken 

Elveparksprosjekt vil kunne styrke bokvaliteten i kommunen 

og det er klare synergieffekter ift. andre prosjekter som er 

under oppseiling som i samspill vil kunne bidra til et stort løft 

for hele Lavangsamfunnet. 

 

 

 

 

 


