Skipper Worse

Dagstur til Strandalandet
Torsdag 28.10.21

Avreise fra Skipper Worse Tasta kl. 09.00, Ledaal kl. 09.15 og Madla kl. 09.30. Turen går
gjennom den flotte Ryfast-tunellen som med sine 14,3 kilometer er verdens lengste
undersjøiske tunnel. Vi ankommer Solbakk og vender mot Tau og frem til Glasskjelleren i
Bjørheimsbygd, hvor glasskunstner Astrid Vadla Ravnås tar imot oss. Her får vi en liten
omvisning etterfulgt av kaffe og handel i hennes butikk. Etter besøket her går turen mot
«fjellandsbyen» Jørpeland. Her tar vi av mot Furuneset og kommer frem til Dalen Lefsebakeri. Her kan du få smake og kjøpe av et rikt utvalg; lefser, saupskolt, fløtelefse og
nordlandslefse, potetkaker, rundstykker, syltetøy, m.m

Her i Dalen finner du storslått natur og fantastiske turer! Heiahorn er Strand kommune sin
høyeste fjelltopp 774 moh. Fra toppen er det fantastisk utsikt over blant annet Dalen. Ved
Liarvatnet finner du startpunkt for mange turer, lysløypen er lett for de som ønsker det, mens
Liarvatnet rundt er for den mer utholdende.
Ta deg en tur og kom innom for litt hjemmelaget bakst etterpå.
Etter et hyggelig besøk på Dalen Lefsebakeri kjører vi tilbake til Jørpeland og en liten
sightseeing gjennom byen, som fikk bystatus 1.april 1998. Den har blitt mer populær de siste
årene med eget hotell og sentrum for alle som skal ta turen til Preikestolen.
Nå venter lunsj på Restaurant Villa Rosehagen på Jørpeland.

Villa Rosehagen sin restaurant har fokus på lokale råvarer, men det hender at de serverer
retter fra andre deler av landet og verden. Husmor er fra Finnmark, og knytter gjerne inn
produkter og matvaner fra denne delen av Norge. Maten er laget med respekt og kjærlighet
til råvaren. Det vakre trehuset i jugendstil ble bygget som driftbestyrerbolig for Stavanger
Steel i 1912. Den historiske villaen har fått navnet «Grahamshuset», og er oppkalt etter
driftsbestyrer George Marlow Graham som jobbet på stålverket fra 1924 og til han døde i
1956. I dag er det en samling med rundt 120 forskjellige rosearter i hagen.
Her får vi, etter å ha funnet våre plasser, historien om huset fortalt av husmor Sonja. Så
venter en to-retters lunsj med hovedrett og en deilig dessert. Vi takker for oss på
Strandalandet og tar fatt på turen hjemover gjennom Ryfast tilbake til Stavanger på
ettermiddagen.
Pris ved 20 betalende
Pris ved 30 betalende
Pris ved 40 betalende

kr 775,kr 740,kr 720,-

Prisen inkluderer: Bussturen med buss og sjåfør fra Finnøy Busstur / ReiseExperten, Ryfast
t/r, besøk med kaffe og kjeks i Glasskjelleren, besøk og smaksprøver på Dalen Lefsebakeri,
to-retters lunsj med kaffe og presentasjon på Rosehagen.

Påmeldingsfrist innen tirsdag 28.09.21

