Tur for Kvinesdal Historielag 23.08 – 27.08 – 2021

Avreise fra Kvinesdal den 23.08 kl: 08.00 og flyet går fra Sola kl: 11.10.
Mellomlander i Oslo og avreise derfra 13.45 og lander da i Kristiansund kl 14.40.
(Lander i Oslo 12.00 og flyet reiser igjen kl 13.45. Så her må alle sørge for å få i seg noe
mat, eller kjøpe på Sola og ta med)
Vi setter oss i bussen så fort som mulig etter flyet lander og kjører mot Atlanterhavsveien.

Her tar vi oss tid til å stoppe litt for å fotografere.
Tar en stopp på Bryggjen i Bud. Her ligger et av ankerne som reddet Cruiseskipet Viking Sky
i 2019. Det var 1373 personer om bord da dette fikk motorstans.
Her blir det servert fiskesuppe to ganger med brød og smør.

+ kaffe.

Så kjører vi direkte til Ålesund og hotell Brosund. Ankommer ca kl: 20.30.
Middag ved Restaurant Apotekergata 5 kl 21.00.
24.08 starter vi dagen med en god frokost og etterpå får guide Harald Grytten sin tid for å
vise dere Ålesund.
Vi setter oss i bussen ca kl 12.00 og kjører mot Aasentunet og her tar vi en lunsj / inkl
kaffe. Fremme ca 14.00. (En liten ferje på denne turen)
Videre via Volda og direkte til Hotell union Øye. Bør være fremme ca: 17.00

Dette hotellet er i særklasse i naturskjønne omgivelser. Ingen gjesterom er like, bortsett
fra komfortable himmelsenger og moderne bad/WC.

25.08 Våkner vi ved nydelig Øye og nyter en god frokost. Setter oss i bussen ca 10.00 og
kjører mot Loen. Dette er ca 1 times. Her tar vi Loen skylift til toppen og blir tatt imot av
guide. Vil få servert vafler og kaffe i en aldeles nydelig Hoven resturant med magisk utsikt.
Guiden vil fortelle om område og besøket her vil ta ca 3 timer totalt med heisen opp og
ned.

Etter besøket i Skyliften tar vi med oss guide Olaf Farleide og bussen innover ved siden av
Loensvatn. Han vil da guide oss gjennom den tragiske historien som her utspant seg i 1936.
En stor ras ulykke hvor 74 mennesker mistet livet.
Spiser et godt måltid ved Kjenndalstova, den ligger inne i enden av Lodalen. Etter det tar vi
farvel med Farleide og Loen.
Så kjører vi mot Balestrand og hotell Kviknes. Mat/middag på kvelden.

26.08
Vi starter dagen med en god frokost, før vi inntar bussen og kjører mot:
Fritjov den frøkne på Vangsnes. Skjenket av Norgesvennen Keiser Wilhelm i 1913.
Så svinger vi innom stavkirka og tar oss litt tid her. Ca klokka 12 kjører vi til
Smalahovetunet. Her vil Ivar Løne gi oss en omvisning i produksjonen + at vi skal spise god
middag. Etterpå får vi kaffe og kake.

Besøket her tar ca 3 timer.
(Kjeåsen kan besøkes om tiden tilsier det)
Da er det tid for å kjøre mot flotte Ullensvang hotell for siste natta.

Mat/middag på kvelden.

Planlegger å ha litt tid her siste dag før hjemreise om noen vil gå seg en tur. Så ca 12.00
starter hjemturen og da kjører vi via Odda, Røldal. Tar en god middag ca i Valle for så å
kjøre hjem til Kvinesdal.

Med forbehold om at endringer kan forekomme.
Pris: 16.800, (Tillegg for enkelt rom 1900,-)
Inkl: De aller fleste måltider, egen guide med i turbussen som vil følge dere hele veien. Div
lokale guider underveis. Ferjer, inngangs billetter og overnattinger ved flotte historiske
hotell + flybilletten.

Påmelding til mail under:
Betaling ved påmelding: 5000,- til konto 3030.36.24135
Husk å mrk innbetaling med navn
Resten av turen betales inn før avreise 1/8 -21.

Reidun ved Sirdalsbussen AS
Mob: 99 36 05 93
Mail: reidun@sirdalsbussen.no

