
Idèreiser as, Verdalsvegen 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744, Mobil 909 77 141  
www.idereiser.no       ide@idereiser.no 

 *Flybilletter *Hotell * Charter Firmareiser *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *SPA Helseferier  

2023 LHL Jæren og Dalane til Skånevik Fjordhotell  
 

3 dagers tur fra mandag 24.  - onsdag 26. april

 
Dag 1 Mandag 24. april   VIGRESTAD  -  SKÅNEVIK FJORDHOTELL 
 Kl.09.00 Avreise fra avtalt sted fra Vigrestad, Varhaug, Nærbø og Bryna som avtalt.  
  Turen kjøres via Sandnes og Rennfast til Mortavika. Her tar vi ferge til Arsvågen.  
  På turen nordover passerer vi Føresvik, ser kjempeterminalen for gassen til Stadtfjord som ender i 
  Emden i Tyskland. Vi passerer aktive Kårstø og ankommer etter hvert Aksdal. Der ligg Utvandrer-
  museet og forteller historien om Cleng Peerson. Vi fortsetter via Skjold til Knapphus, Ølen hvor vi 
  besøker Granberg Garveri - det eneste gjenværende garveriet i Norge. 
 Kl.11.00 Ankomst Granberg Garveri og Olav, som sørger for omvisning for interesserte, museums-besøk og  
  handel i fabrikkutsalget. Kaffe og småkaker får dere av Anne Kari på bussen før vi kommer til Gran

 berg. - Da sparer vi litt tid. 
Kl.12.30  Vi drar  videre til Åkrafjordtunet for å få oss lunsj.   
Kl.13.30  God lunsj med kjøttkaker og kaffe på Åkrafjordtunet. 
Kl.14.40  Vi busser videre tilbake til Håland mot Skånevik, hvor vi ankommer Skånevik Fjordhotell. 
  Innsjekk og avslapning frem til vi samles i restauranten til middag.   
Kl.19.30  Samles vi i restauranten for å nyte en god middag sammen.  

 

Dag 2  Tirsdag 25. april   SKÅNEVIK FJORDHOTELL - ROSENDAL BARONIET  
Kl.07-09.00 God frokost i restauranten.  
  Vi tar ferge over fjorden og kjører i Kvinnherad mot Rosendal.  
Kl.11.00 Besøker vi Rosendal Baroniet. Her har første familien på Baroniet i Rosendal sitt eget private grav 
  kammer. Vi vil se på Baroniet, slik det ble laga av Karen og Mowat og Ludvig Rosenkrantz bygde i 
  1665. I dag er dette bygde- og kultursenter. I den Gule sal oppføres konserter, kunstutstillinger i 
  vinkjelleren, teater i Borggården og vi kan få omvisning i den vakre 300 år gamle renessanse hagen
  med eget rosarium. I Borgståvo er det bakst og masser av gamle båter og vogner.  
Kl.13.00 Spiser vi lunsj.   
Kl.16.00 Forventer vi å være tilbake til Skånevik.   
Kl.19.30 Felles middag på hotellet vårt.  
 

Dag 3  Onsdag 26. april  SKÅNEVIK FJORDHOTELL  -   RYFYLKEVEGEN  
Kl.07.-09.30 Frokost på hotellet, takker for oss og drar tilbake til Jæren.   
Kl.10.15 Avreise hjemover via Ryfylkeveien.   
  På turen kjører vi tilbake til Ølen, Ølensvåg og Sandeid. Videre gjennom Vikedal og på broa over 
  Sandsfjorden. Vi tar pause med servering av litt kaffe og småkaker på turen.  
  Fra Nesvik tar vi fergen over til Hjelmeland. Vel over i Hjelmeland passerer vi flere flotte fruktbruk 
  som produserer både eplesaft of eplesider i verdensklassen. For å se meste mulig drar vi over mot 
  Fister og passerer en tur over den nybygde Helgøya. Her stopper vi for fotografering og handel i bua 
  på en av gårdene. Det er frukt og epleblomstring på gang ( Forbehold om når vi kjører turen . )       
Kl.15.30 Dagens deilige middag spiser vi på Ryfylkegarden på Holta i Strand. Her får vi bare servering når vi 
  er gruppe. Men Ivar Nerhus med familie er viden kjent for sin gode mat og dessert - gled dere.  
Kl.16.45 Takker for oss reiser videre tilbake til Jæren slik vi steig på bussen.  
 
 

Pris pr. person i 2 sengs  rom eller dobbeltrom ved 30 betalende   kr.  5700,- 
Pris pr. person i 2 sengs rom eller dobbeltrom ved 40 betalende    kr.  5100,- 
 

Inkludert:           Tillegg: 
* All kjøring i buss m sjåfør inkl. avgifter og mva. i Norge     * Enkeltrom kr. 500,- 
* Fergekostnader pr. person inkl. mva. i tråd m. program     * Drikke til maten 
* 2 netter på Skånevik Fjordhotell hotell inkl. frokost og 2 x 2 retters middag  * Evt. andre entreer 
* 3 dager med program iflg. turproduktet inkl. entre på Baroniet i Rosendal 
* 3 lunsjer på turen, Åkraturnet dag 1, Rosendal 2 og Ryfylkegarden dag 3.  
* Reiseleder Anne Kari på turen  

 

Påmelding til Reidunn Bø Høiland tlf. 95208737 og Kari Salte Eriksen tlf.41641517.  
 

Vi må ta forbehold om endringer som er utenfor vår kontroll i samarbeid med våre partnere, og vedr. avgifter, 
endringer i moms satser eller lignende. Corona er kjent etter produksjon av turen. Vi tar forbehold om                               
restriksjoner vi ikke kontrollerer i den forbindelse. Grupperegler følges hos våre samarbeidspartnere og                      
leverandører.   

Bli med oss gjennom vakker vestlandsnatur og fjordlandskap mot Kvinnherad. Gjennom 1000 år har små 
grøderike gårder i Kvinnherad og Hardanger produsert mat og god frukt. Både grønnsaker og frukt blir 
smaksatt av naturen. Gårdene, som ligger omkransa av bratte fjell og fosser. Vi kjører via Mortavika og                  
kjører Ryfylkevegen tilbake etter flotte opplevelser i Bygde Norge.   


