Høsttur til Hardanger
Epler & pl ommer, Voss & Flåm
16.09 – 18.09.22/ 3 dager
Påmelding innen 15.08.22 til Skipper Worse

Dag 1 fredag 16.09.22. Stavanger – Ulvik (Brakanes Hotell****)
Avreise fra Skipper Worse Madla kl. 09.00, fra Skipper Worse Ledaal kl. 09.15 og Skipper
Worse Tasta kl.09.30. Turen går videre gjennom Rennfast til Mortavika med ferge til
Arsvågen. Videre over Bokn, gjennom Tysvær og frem til Åkrafjorden, her venter lunsj på
Åkrafjordtunet. Vi fortsetter på gode veier til Odda og Lofthus hvor vi gjør et lite stopp. Vi
kjører videre langs Sørfjorden og over Hardangerbrua frem til Ulvik og Brakanes Hotel som
ligger vakkert til innerst inne i Hardangerfjorden. Etter innsjekk kjører vi til Ulvik frukt & cider
hvor tur i eplehagen venter, omvisning, smaksprøver av eple, plommer og cider. Vi avslutter i
butikken hvor en kan kjøpe med seg av epler, plommer, syltetøy og annet godt utvalg. I kveld
blir det servert en tre retters middag i hotellets restaurant. Vi samles og hygger oss i hotellets
salong.

Dag 2 lørdag 17.09.22 Flåmsbanen, Flåm, Gudvangen og Stalheim
Etter frokost kjører vi til Voss hvor vi går om bord i toget som tar oss til Myrdal Stasjon. Her
går vi om bord i Flåmsbanen til Flåm Stasjon. Turen på Flåmsbanen tar en time og gir flotte
naturopplevelser. Etter ankomst Flåm har vi et hyggelig opphold her. Turen hjemover går via
Gudvangen og Stalheim. Hvis været tillater det blir det lunsj i det fri i dag (inkl.)

I kveld serveres vi også en tre retters middag. Kos og hygge i hotellets salong.
Dag 3 søndag 18.09.22. Ulvik – Rosendal – Stavanger
Vi nyter en sen og god frokost på hotellet før avreise. Turen går langs Hardangerfjorden og
ferge over til Utne. Vi følger Hardangerfjorden gjennom eplebygder på rekke og rad via
Jondal og frem til Mauranger hvor lunsj venter på Olaløa.

Videre på gode veier til Rosendal med et lite stopp her, og videre til Halsnøy. Ferge over til
Stord. Hjemveien tilbake til Bokn gjennom Rennfast og hjemme i Stavanger tidlig kveld.
Pris pr. person ved 25 betalende kr 5.750,Prisen inkluderer; Bussturen, alle ferger og tuneller, lunsj på Åkrafjordtunet, 2 netter på
Brakanes Hotel Ulvik**** i dobbeltrom, 2 frokoster, Flåmsbanen (Voss – Myrdal – Flåm) en
vei, lunsj i det fri (eller matpakke fra hotellet), 2 x 3 retters middag på hotellet, omvisning i
eplehagen, smaksprøver hos Ulvik Cider, lunsj på Olaløa, reiseleder fra Skipper Worse.
Tillegg; For enkeltrom kr 700,- for 2 netter, fjordutsikt kr 500,- for 2 netter.

