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BLOMSTRING I HARDANGER
MED BESØK I BERGEN
Avreise 13.mai - 4 dager kr. 6590,-

Hardanger
Tusenvis av blomstrende
frukttrær klamrer seg fast i
bratte lier under snøhvite fjell
- det er blomstring i
Hardanger, et ufattelig syn!
Fjorden begynner ved øyene
utenfor Bergen og ender opp
nesten inne på
Hardangervidda. Sørfjorden,
Eidfjorden og Samlafjorden er
alle forgreininger til
Hardangerfjorden, og her
finner vi rike jordbruksbygder
der det kan virke som tiden
har stått stille. Her ligger
landets vakreste frukthager,
og fortsatt kan vi se
strevsomme eplebønder bryte
nytt land i bratte bakker der
nye frukttrær snart skal gro harde tak i vakkert miljø.
Formidable fosser, snødekte
fjell og blomstrende frukttrær
speiler seg i blanke fjorder.

Bli med og opplev
blomstringen i Hardanger
du også!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Lofthus
I dag skal vi til Lofthus, som ligger langs Sørfjorden i
Hardanger. På veien dit kjører vi gjennom vakre Hallingdalen,
og passerer steder som Nesbyen, Gol og Geilo. Det blir flere
stopp underveis før vi sjekker inn på flotte Hotell Ullensvang.
Om kvelden nyter vi en bedre middag på hotellet.
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Dag 2: Fruktblomstring og prøvesmaking av
saft og sider
I dag skal vi oppleve den fantastiske blomstringen i
Hardanger. Vi tilbringer dagen i områdene rundt Sørfjorden
og Utviksfjorden, og vi besøker Hardanger Saft - og
Siderfabrikk for omvisning og prøvesmaking. Lunsj stoppen
tar vi i Odda før avreise til Utne med ferge til Kinsarvik. Hvis
tiden strekker til, stopper vi på Agatunet, som er en bosetting
fra gamle dager, et såkalt klyngetun. Det er mulig å kjøpe
billett og få en liten omvisning på stedet. Vi er tilbake på
hotellet sent ettermiddag.

Dag 3: Til Bergen over Hardangerbrua (utflukt)

Reisefakta:
• Bussreise
• 3 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 3 frokost
• 3 middag

I dag går ferden til Bergen over blant annet den nye
Hardangerbrua og videre på Rv 7 via Norheimsund, Arna og
inn til Bergen der byguiden venter. Vi får oppleve denne vakre
byen gjennom bussvinduet, før vi får litt tid på egenhånd.
Noen tar seg kanskje en tur på bryggen, eller tar Fløibanen
opp for å se på utsikten. Sent på ettermiddag setter vi kursen
mot Lofthus, og er tilbake på hotellet i god tid før middag.

• Prøvesmaking av saft og sider

Tillegg: Enkeltrom kr.2590,Utflukter: Bergen hel dag kr.500,Reisevaluta: Norske kroner,
debet og/eller kredittkort
web: www.hardangerfjord.com

Dag 4: Lofthus - Østlandet
Det er på tide og vende hjemover igjen. Vi kjører E134 over
Haukeli, Seljord og Kongsberg, før vi ankommer Drammen og
Oslo. På veien legger vi inn flere stopp og skal blant annet se
nærmere på Heddal Stavkirke. I løpet av kvelden er alle
hjemme igjen.

