AVREISE FRA:
Madla kl. 09.45
51 59 18 13
Ledaal kl. 10.00
51 56 43 30
Tasta kl. 10.15
51 54 13 47

RETUR:
Ca. kl. 17.00

Pris
kr 995,- pr. person

KVITSØY –
et møte med ”Havets kardinal”

Torsdag 13. juni

Prisen inkluderer:

Turistbuss med serviceinnstilt sjåfør,
formiddagskaffe m/noe å bite i,
Kvitsøykomle med kake og kaffe,
innganger/omvisning kirken/museet
og lokalguide
Påmelding: Til ditt Skipper Worse-senter
Betalingsfrist: 7. juni 2019

Og husk å si fra til oss hvor du skal gå på bussen.
Turen arrangeres i samarbeid med

Kvitsøy består av like mange øyer, holmer og skjær
som det er dager i året. Bebyggelsen ligger på 4 av
de største øyene, som er knyttet sammen med korte
broer. Kommunen er landets minste i areal og har
ca 520 innbyggere. Det maritime har alltid preget
Kvitsøy, men vi finner også jordbruk og
industribedrifter i dette vesle øysamfunnet.

Vi kjører til Mekjarvik og tar ferge over til Kvitsøy kl. 10.45.
På fergen ut nyter vi vår medbragte formiddagskaffe. Vi blir møtt
på kaien av lokalguiden som vil guide oss rundt i lokalsamfunnet.
Turen går til Leiasundet og det kjente
steinkorset som rager nesten 4 m over bakken,
og som er Kvitsøys mest kjente fortidsminne. Korset
er lett synlig fra skipsleia og har vært
et kjent sjø- og seilingsmerke fra vikingtid
til i dag.

Vi kjører gjennom trange gater gjennom
Ydstebøhamn, det største tettstedet på
Øya, og ut til Hummermuseet.
Kvitsøyhummer har vært en merkevare
siden 1600-tallet, da hollendere kom til
det lille øysamfunnet for å kjøpe hummer.
Hummermuseet ble åpnet av Hans Majestet
Kong Harald i 2001. Gjennom utstillingene møter vi ”Båten og motoren”,
”Hummeren – fra teine til sølvfat” og
”Året rundt på fiske” – museets tre inndelinger.
Det nærmer seg tid for middag – og da kan vi ikke ha annet enn Kvitsøy
komle, eller fiskekomle som de sier på Kvitsøy. Komlene har vært en
tradisjon som strekker seg 100 år tilbake i tid, og er laget av
hvit fisk. Vi avslutter måltidet med kake og kaffe.

Vi besøker videre kirken fra
1600-tallet, som ligger høyt og
fritt midt på øya. Kirken fikk for
noen får år siden tilbake sin
opprinnelige altertavle og vi skal
få høre om lokalbefolkningens
arbeid for å få dette til.

For de som ønsker det tar vi
også en tur opp i fyret, og skuer
langt østover inn i Ryfylkelandskapet.

Mette av lokal mat og inntrykk er tiden kommet for å vende tilbake til
fastlandet.
Fergen har avgang kl. 16.00,
og etter ankomst Mekjarvik
gjenstår kun en kort kjøretur
tilbake til Stavanger.

