Skipper Worse Reiser

Dagstur til Strandalandet
Torsdag 12.11.20
Glasskjelleren, Dalen lefsebakeri &
Rosehagen

Avreise fra Skipper Worse Tasta kl. 09.00 og Skipper Worse Ledaal kl. 09.15. Turen går
gjennom Ryfast – verdens lengste undersjøiske tunell. Vi kommer til Strandalandet og
Solbakk først.
Turen går via Tau og Bjørheimsbygd frem til Vadla og Glasskjelleren hvor Astrid Vadla Ravnås
driver sin glasskunst. Her blir det presentasjon, omvisning og mulighet for handel:

Me går først innom verkstaden min for demo av teknikken eg bruker, som er fusing. Få
innblikk i denne eldgamle teknikken som kan sporast heilt tilbake til 1500 f.Kr.
Deretter går me til galleriet/butikken der det blir servert kjeks og kaffi som er kokt på
gamlemåten over åpen flamme. Der er det mulighet for handel.
Etter et hyggelig besøk her går turen til Dalen og Dalen lefsebakeri. Her i Dalen finner du
storslått natur og fantastiske turmuligheter! Vi tar turen innom lefsebakeriet. Laila Ravndal
overtok bakeriet etter sin mor tidligere i år. Hun har valgt å utvide med flere gode oppskrifter fra sin mormors kokebok. Vi kan nevne følgende utvalg; Lefse, Saupskolt, Fløtelefse og
Nordlandslefser.
Det blir smaksprøver og kaffe med muligheter for å kjøpe med seg hjem etterpå.

Etter besøket på lefsebakeriet kjører så inn til Jørpeland, Jørpelandsvågen og Villa
Rosehagen hvor lunsj venter. Sonja som driver stedet, tar imot oss og forteller også om
Rosehagens historie mens vi får servert en to-retters lunsj. Villa Rosehagen ble i sin tid bygd
som direktørbolig for direktøren på Stålverket på Jørpeland.
Huset var på den tid et penere hjem i ei lita industribygd, hvor de sosiale forskjellene var store.
Graham og andre bestyrere levde flott med tjenerskap og et vakkert, innelukket hageanlegg
med egen ørretdam. Egen butikk med mye spennende utvalg av både søtt og salt, m.m..

Vi tar Ryfast tilbake til Stavanger og beregner hjemkomst ca. kl.16.00.

Pris pr. person ved minimum 25 betalende kr 995,-, som inkluderer buss fra Finnøy Buss,
besøk med omvisning samt kaffe og kjeks hos Glasskjelleren, besøk og smaksprøver hos
Dalen Lefsebakeri, 2 retters lunsj i Rosehagen og reisevert fra Skipper Worse.
Vi følger smittevernreglene som til enhver tid gjelder. God plass i bussen!

PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 9. OKTOBER.

