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Hei alle sammen
Et veldig spesielt år nærmer seg slutten og planleggingen av 2021 er nesten fullført. Etter Statsministerens tale 12. mars ble det
kansellering av alle turer i mars, april og mai i og tilbakebetaling av over en halv million kroner til våre gode kunder. I en slik
situasjon er jeg glad for at buss-reise.no er et lite firma med kun en buss, i tillegg til at firmaet har en ryddig økonomi uten for
høye faste kostnader. Frem til sommerturen vår til Kristiansund 29. juni hadde vi ingen aktivitet, men da løsnet det heldigvis.
Kristiansundturen ble gjennomført i fantastisk norsk natur i, for det meste, strålende solskinn. Det var nok en fantastisk flott
tur produsert av Hildur. I august og september har vi gjennomført mange flotte påmeldingsturer med godt belegg, men bestilte
gruppeturer er dessverre fortsatt veldig redusert. På turene har vi hatt fokus på smittevern, og «bank i bordet», vi har ikke fått
noen tilbakemeldinger om Covid-19 smitte fra våre passasjerer. Vi tror dessverre at Covid-19 også vil følge oss i 2021 og vil
derfor ikke planlegge turer til utlandet neste år. Vi skal derimot ta dere med til noen av de flotteste destinasjonene vårt vakre
land kan by på både til sjøs og til fjells. Vi håper vi klarer friste dere til å være med på tur og ser frem til nye spennende turer
sammen med dere. Turene kjøres med vår egen 26 seters buss.

Merk at vi for ettertiden vil starte våre turer fra perrong P på Bystasjonen. I tillegg til turene i katalogen vil det komme
påsketur og julemarkedstur.

Velkommen med på tur
Vennlig hilsen Hildur og Kjell

Utvær 3. mai, 3 dager

Bli med oss på en fantastisk tur hvor vi veksler mellom fjord og fjell. Her blir store kontraster underveis, fra en kjøretur over
et snødekket Vikafjell til båttur til Norges vestligste øy. Tirsdag leier vi båt fra Vidar Hop Skyssbåter som tar oss med på en
fantastisk sightseeing mellom øyer og holmer ytterst i havgapet i tillegg til besøket på Utvær og Hjønnevåg. Vi bor to netter
på Brekkestranda Fjordhotell hvor vi koser oss med nærhet til sjøen og god mat. Hjemreisen går over Stordalen hvor vi spiser
en bedre lunsj på Stordalen Fjellstove før vi fortsetter på E 39 tilbake til Bergen. Bli med oss på en unik tur i havgapet du
også.
Dag 1, mandag 3. mai:
Avreise fra Os 07:30, Bergen busstasjon perrong P klokken 08:30, vi kjører mot Arna før vi tar inn på E16 mot Voss. Etter en
kort benstrekk på Voss fortsetter vi forbi Myrkdalen over Vikafjellet til Vik hvor vi skal spise lunsj i Vik sentrum. Etter lunsj går vi
ombord i den hurtiggående fergen som trafikkerer sambandet Vik – Ortnevik. Dette er en fantastisk fin fjordtur til de veiløse
bygdene på sørsiden av Sognefjorden. Alt etter hvor passasjerer og gods skal i land, er vi innom steder som Otterskred, Geithus, Finden (hvor Synnøve Finden kom fra), Sylvarnes, Stavedal og Vetlesand. Det er også mulig at kapteinen for vår skyld tar
en ekstra avstikker innom Finnabotn, stedet som trolig er Norges best gjemte kultur- og naturperle, før vi ankommer Ortnevik
ca klokken 15:40. Vi fortsetter turen i bussen langs Sognefjorden forbi Bjordal, Oppedal, Instefjorden, og Brekke før vi ankommer Brekkestranda Fjordhotell for innsjekk. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, tirsdag 4. mai:
Etter en god frokost kjører vi til Rutledal for å ta fergen til Krakhella. Vi fortsetter med bussen til Hardbakke hvor vi møter båten
fra Vidar Hop Skyssbåter som skal ta oss vestover i havet til Utvær fyr, Norges vestligste punkt. På veien passerer vi Tungodden,
Kværeknappen, indre lei til Kolgrov, Indreværosen med Husøy, Indrevær og Notøy. På Utvær blir det guiding gjennom historisk
løype og mulighet for tur opp i fyret for de som ønsker det. Turen fortsetter til Hjønnevåg og rorbuene hvor vi får servert en
nydelig fiskesuppe med brød, til dessert er det hjemmelaget karamellpudding og kaffe. Returen tilbake til Hardbakke går gjennom midtre deler av Solund hvor vi passerer Storenova, Laksehytta i Storesundet, Oldresundet, Ytrøy, Lundsholet, Tangenes
med Skulemesterens kanal, Lågøystolane og Litle -Færøy før vi ankommer Hardbakke. Etter en fantastisk dag til havs går vi om
bord i bussen og begynner på turen tilbake til Brekkestranda. Ferge fra Krakhella 17:30, ankomst hotellet ca. 18:30. Felles
middag på hotellet om kvelden.

Dag 3, onsdag 5. mai:
Etter en god frokost er det utsjekk og nye muligheter, i dag bytter vi fokus fra sjø til fjell. Vi starter turen langs Sognefjorden til
Bjordal hvor vi setter kursen mot fjellet og Stordalen Fjellstove i fantastisk natur. Her nyter vi en bedre lunsj før vi starter nedstigningen mot Matre, deretter tar vi inn på E39 til Bergen. Turslutt Bergen ca 16:00. Turen kjøres med reiseleder.
Merk at guiding på Utvær foregår på sti og er ikke egnet for rullator.

Nordfjordeid 31. mai, 4 dager

Vi har gleden av å invitere dere med på en fantastisk tur som inneholder besøk på alt fra de mest "forblåste" kyststrøk til
topptur med fantastisk utsikt. Vi bor på Scandic Nordfjord Hotell under hele turen og har inkludert adgang til Badehuset
med basseng og sauna. Turen kjøres som alltid med Hildur og som reiseleder, og hun deler mer enn gjerne sin kunnskap om
Vestlandet med dere. Les mer om turen, og la deg friste til å bli med....
Dag 1, mandag 31. mai:
Bussavgang fra Bergen busstasjon perrong P klokken 09:00, med alle vel om bord setter vi kursen nordover og kjører via
Romarheimsdalen til Oppedal. Ferje til Lavik og videre via Vadheim, Sande og Førde til Thon Hotel Jølster, der vi stopper for
lunsjservering. Etter lunsj går turen videre til Anda, der vi tar fergen over til Lote (ALTERNATIVT KAN VI KJØRE OVER UTVIKFJELLET TIL LOEN OG TA SKYLIFTEN OPP PÅ FJELLET). Ut på ettermiddag ankommer vi Nordfjord Hotell som ligger sentralt på
Nordfjordeid. Kanskje det kan friste med et bad? Hotellet har flott saunaavdeling og terapibasseng med 34 graders varme, her
skal vi bo 3 netter. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, tirsdag 1. juni:
Ny dag og nye muligheter. I dag blir det en interessant utflukt med fantastiske naturopplevelser. Første delen av turen går
langs Hornindalsvannet til Hornindal. Videre mot Hellesylt i Møre og Romsdal, der vi tar av og kjører gjennom den mektige
Norangsdalen til Leknes. Flere interessante stopp underveis. Ferge over Hjørundfjorden til Sæbø hvor vi spiser dagens lunsj på
Hotel Sagafjord. I dag blir det mat med utsikt (til Sunnmørsalpene). God og mett tar vi plass i bussen og fortsetter turen til bygdebyen Ørsta og Ivar Aasentunet i Hovdebygda, her blir det omvisning og tid til å gå på egenhånd. Hjemturen går fergefritt via
Volda, langs Austefjorden, Kvivsveien til Hornindal og tilbake til Nordfjordeid. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, onsdag 3. juni:
Etter en god frokost, tar vi i dag turen vestover til Måløy og Vågsøy. Vi skal besøke de små bygdene helt ute i havgapet. Her er
fantastisk fine strender og severdigheter å få med seg, bl.a. den kjente Kannesteinen, Kråkenes fyr og Raudeberg. Dagens lunsj
spiser vi i Måløy før vi returner til Nordfjordeid tidlig ettermiddag. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 4, torsdag 4. juni:
Etter frokost er det tid for hjemtur, og den går langs Hornindalsvannet til Loen og Olden (ALTERNATIVT KAN VI SETTE AV TID TIL
Å TA SKYLIFTEN I DAG ISTEDENFOR DAG 1). Vi stopper ved fabrikkutsalgene i Olden sentrum. Her finnes utsalg for de lokale
moteklær produsentene, Sunde Konfeksjon og Skogstad Sport. Turen fortsetter til Skei, der vi besøker Audhild Vikens Vevstove. Vi svinger av fra E-39 på Skei og kjører gjennom Fjærlandstunellen til Fjærland og videre til Sogndal og Leikanger. Turens
siste lunsj blir servert på Leikanger Fjord Hotel. Tidlig på ettermiddag tar vi ferge over Sognefjorden til Vangsnes, og siste etappe av turen går via Vikafjellet, Voss, Dale og Vaksdal tilbake til Bergen.

Ikke inkludert: Loen Skylift

Sørlandet 28. juni, 7 dager

I 2021 har vi valgt Arendal og sørlandskysten som sommerdestinasjon. Vi bor på Thon Hotel Arendal som har en sentral
plassering i sentrum av byen. Hotellet har en fantastisk takterrasse i tilknytning til frokostrestauranten, så her kan
frokosten nytes ute i strålende solskinn. Kun to minutter gange til Pollen, som er byens havnebasseng. Her er fiskebåter som
selger nykokte reker og restaurantene ligger på rekke og rad om man har lyst å bare sette seg ned for å se på livet på havnepromenaden. Bystranda med flytende oppvarmet havnebasseng ligger "rett rundt hjørnet" fra hotellet. Kort fortalt, her er
alt du trenger innen gangavstand. Vi besøker sørlandsbyene Risør, Grimstad og Lillesand i tillegg til båttur i Blindleia. På
hjemvei kjører vi Nordsjøveien fra Flekkefjord til Bryne i tillegg til cruise på Lysefjorden inn til Lysebotnen. Bli med oss på en
spennende og innholdsrik sommertur som har fokus på det maritime du også. Turen kjøres med Hildur Villanger som
reiseleder.
Dag 1, mandag 28. juni:
Vi møter på perrong P (på siden mot Fjøsangerveien) og er klar for avreise klokken 09:00. Vi starter turen mot Tysse og over
Kvamskogen til Tørvikbygd hvor vi tar fergen over til Jondal. Videre gjennom Jondal- og Folgefonntunellen til Odda før vi passerer Låtefoss på veien mot Haukeliseter hvor vi skal spise dagens lunsj. Etter lunsj fortsetter vi til Haukeligrend hvor vi svinger
inn på RV9 gjennom Setesdalen. Vi passerer kjente navn som Hovden, Bykle, Bygdandsfjord før vi kommer til Evje hvor vi tar av
og fortsetter siste del av turen på FV42 forbi Froland før vi ankommer Thon hotel Arendal sent på ettermiddagen.
Felles middag på hotellet etter innsjekk.
Dag 2, tirsdag 29. juni:
I dag koser vi oss med en bussfri dag. Etter en deilig frokost, som kan nytes på hotellets takterrasse, møtes vi i resepsjonen.
Reiseleder vil ta dere med på en kort spasertur i området rundt hotellet for å vise dere hva som er hvor i Arendal sentrum,
spaserturen avsluttes på kaien hvor vi går ombord i MS Nidelv. Hun skal ta oss med opp den idylliske Nidelva og videre ut i den
fantastiske skjærgården og Raet Nasjonalpark. På veien passerer vi blant annet kjente severdigheter som Torungen fyr, utehavnene Havsøy, Merdø, Revesand og Sandviga. Når vi seiler inn Galtesund passerer vi Bratteklev skipsverft og Maagereiret før
vi returnerer til Pollen i Arendal. Underveis får vi servert noe lett «å bite i» til lunsj. Vel tilbake i Arendal bestemmer dere selv
hvordan dere vil benytte tiden frem til felles middag om kvelden, kanskje det frister med en tur på bystranden om været
tillater det.
Dag 3, onsdag 30. juni:

Det er tid for å hente frem bussen igjen. I dag kjører vi kystveien østover til Risør, ofte kalt Trehusbyen eller Den hvite by ved
Skagerak. Risør har en stolt fortid som en av landets største sjøfartsbyer, og de som bor her har lang erfaring med båtbygging.
For å feire denne lange tradisjonen arranger de Risør trebåtfestival i august hvert år. Når vi ankommer Risør møter vi John
Tomas Axelsen som skal ta oss med på en byvandring med gode historier og spennende opplevelser. Vi «flotter» oss litt i dag
og reiser ut på Stangholmen for lunsj, det tar 15 minutter i båt fra Risør. Etter lunsj er det satt av tid for å utforske byen på
egenhånd. Kanskje det er mulig å gjøre en god handel i en av de mange nisjebutikkene som er i de flott blomsterkledde
smugene. Vi kjører E18 tilbake til hotellet tidlig på ettermiddagen. Felles middag på hotellet om kvelden.

Dag 4, torsdag 1. juli:
I dag er vi litt morgenfugler og kjører fra hotellet klokken 09:00 med kurs mot Lillesand hvor vi kaster loss med MB Øya klokken
10:00. MB Øya har daglige avganger fra Lillesand til Kristiansand og seiler gjennom den kjente Blindleia, det som er spesielt
med Blindleia er den lange strekningen (ca. 20 km) er at man kan ferdes med båt innaskjærs godt beskyttet mot havet
(Skagerrak) av øyer, holmer og skjær. Når vi ankommer Bliksund etter ca 1 time og 15 minutter har vi fått med oss det meste av
Blindleia står bussen og venter for å ta oss med tilbake til Lillesand hvor vi skal gjøre oss litt bedre kjent i den vakre sørlandsbyen. Vi stopper i Grimstad, hjembyen til Dag Otto Lauritsen, for en god lunsj før vi returnerer til Arendal og hotellet. Fritid
resten av dagen frem til felles middag om kvelden.
Dag 5, fredag 2. juli:
Vi sjekker ut av hotellet etter frokost og takker for fantastiske dager i Arendal og setter kursen direkte mot E 18 for å begynne
på dagens etappe vestover. I Kristiansand bytter E18 navn til E39 som vi følger til Flekkefjord. Her svinger vi av til FV44 som er
en del av Nordsjøveien som VG tidligere har omtalt slik: «Møre har sin Atlanterhavsvei, Helgeland sin Kystriksvei. Nordsjøveien
sydvest i landet er ikke mye dårligere hva nærheten til havet angår». Vi stopper ved Helleren ved Jøssingfjorden for å se nærmere på de to husene som ligger beskyttet under helleren. De er nå blitt til et kulturminne og er sannsynligvis fra 1800-tallet.
Turen går videre til Sogndalstrand hvor vi spiser lunsj og får en liten omvisning i Sogndalstrand. Sogndalstrand betegnes som et
«kyst-tettsted av nasjonal verdi» og er fredet for å beskytte tettstedet mot utbyggingspress. Det er et av de sju fredete kulturmiljøene i Norge og den eneste «byen» i Norge som er fredet. Siste etappe kjører vi forbi kjente navn som Sirevåg, Ogna, Vigrestad og Varhaug før vi ankommer Bryne og Kro & Hotell for innsjekk. Felles middag og kvelden.
Dag 6, lørdag 3. juli:
Avreise fra hotellet klokken 08:20. Vi har en ferge vi må rekke, nemlig turistfergen som går fra Lauvvik klokken 09:30 til Lysebotnen. I dag skal vi på et 42 kilometer langt cruise på Lysefjorden hvor vi skal få se den fantastiske geologien og naturen isbreene har skapt. Vel inne i Lysebotnen kjører vi de 27 hårnålssvingene opp til toppen og Kjerag kafe hvor vi skal spise lunsj med
utsikt. Turen videre går i vakker natur til Byrkjedalstunet hvor vi stopper for benstrekk og shopping. Her har de jul hele året på
juleloftet i tillegg til eget lysstøperi. Resten av hjemveien går via Oltedal og Ålgård tilbake til Bryne. Felles middag om kvelden.
Dag 7, søndag 4. juli:
Tid for hjemreise, vi sjekker ut av hotellet og passerer Stavanger på veien mot Mortavika for dagens første ferge. Videre kjører
vi E39 tilbake til Bergen med lunsj underveis. Ankomst Bergen tidlig ettermiddag.

Innlandet 2. august, 4 dager

Et amerikansk blad kåret Jevnaker til stedet å besøke i 2020. Det var på den tiden vi sto fritt til å reise hvor vi ville (Før Covid19). Innlandet – den ukjente delen av Norge ved de store innsjøene Mjøsa og Randsfjorden. Et uoppdaget turistmål. Ingen
køer og ingen stress. Mellom kornåkrene og blinkende vannflater hører man en traktor eller to, humlene suser mellom solbærbuskene og livet går sin rolige gang. Her kan du nyte det gode liv på landet, senke skuldrene og la deg overraske av små
perler som finnes langs landeveiene. Vi har plukket ut et lite knippe for deg og ønsker deg en riktig god tur!
Dag 1, mandag 2. august:
Avgang fra Bergen Busstasjon perrong P kl. 09.00. Vi kjører via Åsane til Trengereid før vi svinger inn på FV 7 mot Gulbotn og
Kvamskogen. Ved Steinsdalen, som er en av Norges mest besøkte fosser, tar vi en liten stopp hvor det blir mulighet for å
spasere opp til fossen. Det spesielle med denne fossen er at man kan gå på baksiden av fossen uten å bli våt. Turen fortsetter
forbi Norheimsund, Øystese langs Hardangerfjorden til Granvin og over Hardangerbroen. Videre forbi Eidfjord og vi svinger opp
til Vøringsfossen hvor vi skal prøve den nye gangbroen som er plassert 50 meter over juvet der fossen renner. Denne ble
offisielt åpnet 21. august 2020 og har en prislapp på 38,5 millioner.
Turen fortsetter over Hardangervidden til Geilo hvor vi svinger av til Skurdalen og Lia Fjellhotell for lunsj. Etter en god lunsj
kjører vi langs Tunhovdsfjorden, gjennom Rukkedalen til Nesbyen. Ved Hønefoss forlater vi FV 7 og kjører til Jevnaker og
Thorbjørnrud Hotel. Hotellet ligger fint til med utsikt over Randsfjorden og har en fin hage. Vi bor sentralt, kun 300 m fra
Hadeland glassverk, og under 10 minutters gange fra Jevnaker sentrum. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, tirsdag 3. august:
Dagen starter med en deilig frokost og i dag skal vi kjøre akkurat passe langt. Et av turens absolutte høydepunkter er besøket
på Kistefos. Kistefos kan by på arkitektur i verdensklasse, industrihistorie, kunstutstillinger og en imponerende skulpturpark i
naturskjønne omgivelser. I 2019 åpnet den nye museumshallen The Twist, som har skiftende utstillinger hvert år. Selv
toalettene er ekstraordinære. Hver bås har sin egen kunstinstallasjon. The Twist har satt Kistefos på verdenskartet.
På Kistefos får vi først en guidet omvisning ca. 45 min. Deretter går vi på egenhånd i skulpturparken, The Twist eller i industrimuseet. Kistefos har og kafe og butikken Smia. Smia har alt fra interiørartikler og smykker, til kunstbøker, leker og godteri,
kaffe og te. Her kunne vi tilbrakt hele dagen, men vi har mere å by på i dag.
Ingen tur til Jevnaker uten å besøke Hadeland Glassverk. Vi starter med lunsj på Kokkestua, før det blir fritid til shopping. Kort
kjøretur tilbake til hotellet og felles middag om kvelden.

Dag 3, onsdag 4. august:
Etter frokost arrangerer vi dagstur til Innlandet og området rundt Randsfjorden. Randsfjorden er med sine 75 km, den nest
lengste innsjøen i Norge. I dette området ligger det kanskje mange attraksjoner som er ukjent for oss Vestlendinger. Vi kan
nevne Granavollen med Søsterkirkene, Pilgrimsleden, graven til Aasmund Olavsson Vinje, Brandbu med tegneseriemuseum.
Landets eneste offentlige museum med faste tegneserieutstillinger. I museet finnes visstnok over 200 000 objekter. Videre
lunsj på Granum Gård med nydelig utsikt over Randsfjorden. Gården ligger i Fluberg, mellom Dokka og Gjøvik.
Skulpturstopp, og sist men ikke minst, ettermiddagskaffe i Lokstallen i Røykenvik. I 2011 kjøpte Benedikte Ferner og samboer
Aage Hvinden den gamle lokomotivstallen i Røykenvik (Kong Olav var Benedikte Ferners bestefar). Bygget var en del av
Røykenvikbanen som ble driftet frem til første halvdel av 1900 – tallet. I 2012 ble teglstensbygningen rehabilitert og nå er det
blitt restaurant i første etasje og interiørbutikk i andre. Briten Philip Womersley er kjøkkensjef og daglig leder for
restauranten. Den gamle mursteinsbygningen har høye, buede vinduer og porselenstallerkener på veggene. Ser du godt etter
finner du både kong Olav og kronprinsesse Märtha i porselen på veggen. Høsten 2020 kom Benedikte Ferner og britiske Philip
Womersley ut med sin nye koke – og inspirasjonsbok «Landlig glede. Fire årstider på Lokstallen». Juleprogrammet til Truls og
Hellstrøm 2020, er spilt inn på Lokstallen i Røykenvik. Vi er tilbake på hotellet utpå ettermiddagen. Felles middag på hotellet
om kvelden.
Dag 4, torsdag 5. august:
Alt har en ende, så også vårt opphold på Jevnaker. Etter en god frokost pakker vi bagasjen i bussen og reiser gjennom Begnadalen til Valdres. Benstrekk ved Valdresporten. Ny vei mellom Bagn og Bjørgo ble åpnet høsten 2019. Dagens lunsj blir servert
på Filefjellstuene, som er kjent for å servere god gammeldags «husmannskost». Restauranten ble kåret til et av Norges beste
spisesteder i 2006.
Etter lunsj går turen videre over Filefjell til Lærdal og Voss. Benstrekk underveis. Siste etappe blir tunnelveien tilbake til Bergen. En innholdsrik tur er over og vi sitter igjen med mange fine minner.
Turen er produsert av Hildur som også er med som reiseleder.

Flor & Fjære 9. august, 3 dager

Vi må også i år ta turen til Stavanger og øyen Sør-Hidle, denne turen er obligatorisk og må bare oppleves. Vi bor sentralt i
Stavanger og har god tid til å utforske byen. Les mer.......ikke vent for lenge med påmelding, denne turen blir fullbooket
hvert år.
Dag 1, 9. august:
Turen starter fra Bystasjonen perrong P kl. 10.00, sjåfør fungerer som reiseleder på denne turen. Første etappe går til Halhjem
og med ferja til Sandvikvåg. Videre over Stord og Trekantsambandet mot Aksdal og Arsvågen for ferge til Mortavika. Her i fra
er det kun en halv times kjøretur før vi er fremme og sjekker inn på Hotel Victoria som ligger sentralt plassert i Stavanger havn.
Mulighet for å spise lett lunsjmåltid på ferjeturene sørover etter eget ønske. Felles middag om kvelden.
Dag 2, 10. august:
Etter frokost blir det en 2-3-timers by rundtur med autorisert Stavanger-guide. Foruten en generell rundtur i byen kjører vi
også forbi Hafrsfjord og ser monumentet ”Sverd i Fjell” til minne om det kjente slaget ved Hafrsfjord i år 872 der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Det blir også en tur oppom Ullandhaug-tårnet hvorfra vi har fantastisk utsikt over Stavanger og
områdene rundt.
Kl. 12.00 går vi ombord i hurtigbåten som frakter oss til øya Sør-Hidle i Ryfylke-fjorden (20 minutters båttur) hvor vi skal besøke
parken ”Flor og Fjære” for lunsj og omvisning. Stedet er bare helt utrolig og kan ikke beskrives i ord. Parken utvides til stadighet, og fremfor 2013-sesongen fikk de på plass ny klosterhage med bl.a. urter, roser, kunstige dammer med fossefall og en
fantastisk utsikt over fjorden. Vi er tilbake i Stavanger ca. 17.00 og har fritid frem til felles middag om kvelden.
Dag 3, 11. august:
Frokost på hotellet før avreise klokken 10:00. På hjemveien skal vi kjøre en av Norges Nasjonale turistveier, nemlig Ryfylkeveien. Vi starter turen med å prøve den nye Ryfast tunnelen som erstatter fergesambandet Stavanger - Tau og fortsetter deretter videre til Hjelmeland for en kort fergetur over til Nesvik. Videre kjører vi den nye Sandsfjordbroen som erstatter fergesambandet Sand - Ropeid før vi ankommer Ølen for lunsj ca. klokken 13:30. Gode og metter tar vi siste etappe nordover til
Sandvikvåg og ferge til Halhjem. Turslutt Bergen ca 17:45.

Golsfjellet 6. september, 4 dager

Vi har gleden av å gjenta suksessen fra 2020 og invitere dere med på en 4 dagers tur til Oset og Golsfjellet 6. september. Vi
kjører Hardanger og Hardangervidden på utreisedag og Hol – Aurland på hjemreise. På Oset er det opp til dere hvordan dere
ønsker å benytte dagene. Om det er ut på tur, svømme i bassenget eller lese en god bok er opp til dere. På kveldstid koser vi
oss med god mat og levende musikk i salongen. Bli med oss til fjells, husk badetøy. Turen kjøres med Hildur Villanger som
reiseleder.
Dag 1, mandag 6. september:
Avgang fra Bergen busstasjon perrong P klokken 10:00. Vi kjører via Åsane til Trengereid før vi svinger inn på FV 7 mot Gullbotn
og Kvamskogen. Ved Steinsdalen, som er en av Norges mest besøkte fosser, tar vi en liten stopp hvor det blir mulighet for å
spasere opp til fossen. Det spesielle med denne fossen er at man kan gå på baksiden av fossen uten å bli våt. Turen fortsetter
forbi Norheimsund, Øystese langs Hardangerfjorden til Granvin og Hardangerbroen før vi ankommer Norsk Natursenter i Øvre
Eidfjord for lunsj.
Etter lunsj kjører vi opp til Vøringsfossen hvor vi skal prøve den nye gangbroen som er plassert 50 meter over juvet der fossen
renner. Den ble åpnet 21. august 2020 og hadde en prislapp på 38,5 millioner. Turen fortsetter videre over Hardangervidden til
Geilo hvor vi tar en kort stopp før siste etappe til Golsfjellet og Oset Høyfjellshotell. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 2, tirsdag 7. september:
I dag bestemmer dere selv hvordan dere ønsker å disponere dagen. Om dere velger å gå på tur, benytte bassenget på hotellet
eller reise til Gol for shopping er deres valg. Golsfjellet er et fantastisk område for turgåing som absolutt kan anbefales både for
korte eller lengre turer. Ved frokost smører dere matpakker for lunsj og fyller termos(medbragt) som dere kan ha med på tur.
Velger dere gå to kortere turer og spise lunsj på hotellet istedenfor er det selvsagt mulig. Om noen ønsker shopping fremfor tur
kan sjåfør kjøre dere til Gol om formiddagen. Vi har ikke noe felles program før omvisningen i Gildehallen.
Om ettermiddagen får vi omvisning i Gildehallen som er hotellets eget museum. Gudrun og Asle Hesla har først og fremst
samlet bruksting fra gammel tid, men her er og mye som trygt kan kalles for prydgjenstander. Ved inngangen til Gildehallen er
det bygd opp en liten landhandel. Her er det gamle vekter med lodd, klesruller, vaskebrett, saftflasker, honningspann, kakebokser, protokoller, kaffikverner, parafinlamper og pumper, gamle kassa-apparat, gamle telefoner, melkespann. En stor gammel
vedkomfyr og et heimebrenningsapparat har og plass her som en ekstra spiss på samlingen. Inne i den store hallen dominerer
et stort langbord pyntet med ulike typer parafinlamper og ellers et rikt utvalg av kister, kjerald, symaskiner, tutegrammofoner,
hardingfeler og mye mer! Når du går over dørstokken i Gildehallen, er det som å gå inn døren til en helt annen tid. Denne hallen rommer en av de største private samlingene av såkalte bondeantikviteter i Norden. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 3, onsdag 8. september:
Etter frokost kjører vi en koselig rundtur med bussen på Golsfjellet og nyter den vakre naturen før vi returnerer tilbake til
hotellet for felles lunsj. Tiden etter lunsj og frem til middag disponeres etter eget ønske.
Dag 4, torsdag 9. september:
Etter en rolig morgen med god frokost setter vi oss i bussen for å begynne hjemreisen. I dag kjører vi vestover via Hol – Aurland
sambandet. Underveis passerer vi både Geiteryggen turisthytte og Østerbø Fjellstove før vi kommer ned til Vassbygdi og Aurland. I Aurland tar vi oss en pause med mulighet for å handle sko i butikken til Aurlandskoen. Er det fint vær og god sikt kjører
vi en tur opp til Stegasteinen, den kjente utsiktsplattformen som ligger 650 meter over Aurlandsfjorden, før vi spiser lunsj på
Sognaporten kafe. Etter lunsj fortsetter vi E16 forbi Flåm, Gudvangen og Voss før vi ankommer Bergen om ettermiddagen.

Stadt 13. september, 4 dager

Selje og Stadlandet har vært et populært reisemål i mange år. Denne gangen blir besøket i ny kommune – Stad kommune og
nytt hotell – Stad Hotel i havgapet på Stadlandet. Stad hotell er en fin blanding av gammelt og nytt. Her får en maten servert
helt i sjøkanten uten å bli våt på beina – med en utsikt de færreste restauranter kan by på. Med kort avstand til Vestkapp,
Ervik, Hoddevik og Selje Kloster står natur – og kulturopplevelsene i kø. Turen er produsert av Hildur Villanger som er
reiseleder på turen.

Dag 1, mandag 13 september:
Avreise fra Bergen Busstasjon kl. 09.00 perrong P. Med alle vel om bord i bussen går turen mot Nordhordland og via Romarheimsdalen til Oppedal hvor det er ferjeavgang kl. 11.00 til Lavik. Fra Lavik går turen videre nordover til Førde og langs Jølstravannet til Skei der vi stopper for lunsjpause på Thon Hotel Jølster.
Tidlig på ettermiddag drar vi videre forbi Byrkjelo og Sandane til Anda. Kort ferjetur til Lote og vi passerer Nordfjordeid før vi
kjører langs Nordfjorden i retning mot Måløy. Ved Maurstad tar vi av mot Åheim og kjører over Maurstadeidet til Hotel Stad på
Stadlandet, nærmere bestemt Leikanger. Her skal vi overnatte 3 netter og nyte hotellets beliggenhet. Felles middag om
kvelden.
Dag 2, tirsdag 14. september:
Dagen starter med en deilig frokost i maritime omgivelser. I dag blir det på formiddag busstur til Selje og båttur med guide til
Selje Kloster. Det unike med Selje er kontrastene mellom klosterøya og Sunniva-legenden, den ville og vakre naturen og Stadhalvøya sine flotte bygdesamfunn. Tilbake til hotellet for en god lunsjservering.
Etter lunsj blir det kort kjøretur til Ervik og Vestkapp. Først går turen til Ervik, der vi besøker Ervik kirke, minnekapellet etter
forliset med hurtigruteskipet St. Svithun i 1943. Her får vi høre den gripende historien om redningsaksjonen, der hele bygden
var involvert for å redde de mange passasjerene. En liten tur til gravplassen og Erviksanden blir det også, om været tillater det.
Neste stopp er Vestkapp. Vestkapp er ikke det vestligste punktet i Norge, men blir omtalt som "Det vestligste fjellplatået i Norge". Vi kjører med bussen helt opp på utsiktsplatået ”Kjerringa” og får et mektig utsyn over det beryktede Stadhavet og
bygdene rundt. Vestkapp er Vestlandets svar på Nord – Norges Nordkapp og er like imponerende i uvær og solskinn.
Vi returnerer og tar en tur til historiske omgivelser på Dragseidet. Dragseidet er kjent i norsk historie for en stor hendelse,
kristningstinget i år 997, da kong Olav Tryggvason samlet stormenn fra fire fylker til ting med det formål å omvende de til kristendommen. I gammel tid drog de sjøfarende båtene sine over Dragseidet for å slippe å segle rundt Stad. Vel tilbake på hotellet, blir det fritid, frem til felles middag om kvelden.
Dag 4, onsdag 15. september:
Etter frokost arrangerer vi dagstur til Søre Sunnmøre. Turen går først til Vanylven og videre til Koparnes, der vi tar ferge over til
Årvika. Videre drar vi på tur til skatte- og fugleøya Runde. For å komme helt ut til det kjente fuglefjellet må vi i båt, men det er
for væravhengig til at vi legger det inn i turen. Men en fin tur gjennom mye vakker skjærgårdsnatur blir det likevel. Naturen på
Runde kan minne litt om naturen på Færøyene. Mett av naturopplevelser, drar vi til den vesle bygda Flø.
På Andreasgarden Gjestetun får vi servert dagens lunsj, som er lokal og kortreist mat. Under oppholdet blir det også påfylling
av kulturhistorie frå Flø. Tiden går fort i godt selskap, og alt har en ende. Vi er tilbake på hotellet utpå ettermiddagen. Felles
middag om kvelden.

Dag 4, torsdag 16. september:
Så er dagen for hjemreise kommet. Etter en god frokost pakker vi bagasjen i bussen og reiser fra Stadtlandet. Vi kjører via
Åheim og Maurstad til Stårheim. Herfra tar vi ferge over Nordfjorden til Isane. Turen videre sørover går gjennom kommunesenteret Svelgen i Bremanger kommune. En liten benstrekk blir det også før vi er fremme på Sande. Her spiser vi turens siste lunsj
på Sande Kro og Hotel. Fra Sande er det ca. 40 minutters kjøretur til ferjestedet Lavik hvor vi reiser med ferja over Sognefjorden til Oppedal. Siste etappe på turen går gjennom Romarheimsdalen, til Knarvik og videre tilbake til Bergen. En utrolig fin og
innholdsrik Vestlandstur er over.

Velkommen med på tur
Mindre grupper - større opplevelser

Kontakt: Telefon +47 93 00 14 01 eller post@buss-reise.no,

Vi tar forbehold om:
- skrivefeil
- endring i program om det blir endringer fra våre leverandører
- endring av buss/sjåfør/reiseleder om nødvendig
- kjøreruter/veivalg kan bli endret ved stenge veier/veiarbeid
- turer kan bli kanselleret ved for få påmeldte

