Norges Fødested
-med besøk til Flor & Fjære
Haugalandet omfatter kystbyen Haugesund og strekker seg fra øya Utsira i vest til Etne
og Sauda i øst og fra Karmøy i sør til Sveio i nord. Haugalandet kan by på et vidt spekter
av naturopplevelser, alt fra svaberg og lyng-heier, til fjell, fjorder og fossefall. Karmsundet
i øst, den gamle kongeveien og veien mot nord – hvor sjøfarende folk i århundre etter
århundre søkte og fant trygg lei og sikker havn. Det er denne skipsleia – ”Nordvegen” –
som har gitt navn til landet vårt. Harald Hårfagre la hovedgården sin på Avaldsnes i ca
870, og stedet var kongsgård frem til ca 1450. I dag er Olavskirken, som ble reist av
Håkon Håkonsen i ca. 1250, det mektigste minnesmerket over tidligere storhetstider.
Dag 1. Hjemsted – Lofthus
Vi kjører til Gol og Geilo med stopp underveis for individuell
lunsj. Videre over den flotte Hardangervidda, forbi den
mektige Vøringsfossen, ned Måbødalen til Eidfjord. Etter
hvert kommer vi til Lofthus og Hotell Ullensvang. Et meget
flott hotell hvor vi anbefaler en spasertur i vakre Lofthus.
Middag og sosialt samvær på hotellet.
Dag 2. Lofthus – Haugesund
Videre til Baroniet i Rosendal som er et nydelig gammelt
barokkslott fra 1600-tallet med en spennende historie bak
seg. Etter besøket fortsetter turen til Haugesund hvor vi
kjører til Thon Hotel Saga for innsjekk. Hotellet ligger sentralt
i Haugesund. Middagsservering om kvelden.
Dag 3. Haugalandet
En spennende dag ligger foran oss med blant annet besøk på Haraldshaugen. Deretter
reiser vi over til Avaldsnes og besøker Nordvegen Historiesenter. Videre kikker vi på
Visnes, et for lengst nedlagt 30 års gruvesamfunn. Her beskuer vi frihetsgudinnen. Videre
til den sjarmerende seilskutebyen Skudeneshavn for servering av dagens lunsj før vi får
med oss en lokalguide i noe av det eldste og mest intime ”snaubebyggelse” vi har til
bevaring, ytterst på sørspissen av Karmøy med fyrlykter ut mot både Skudefjorden og
Nordsjøen. Historien går tilbake til tidlig på 1800- tallet da sildefisket skapte hektisk
virksomhet i byen. Et av Europas mest eksotiske steder mente den engelske avisen ”The
Observer” for noen år tilbake. En innholdsrik dag.
Dag 4. Flor & Fjære
Vi kjører til Arsvågen med ferge ut til Sør Hidle. På øya finner vi
subtropiske palmer og frodige blomster innrammet av Ryfylkes
storslåtte fjorder og fjell. Dette er ”Flor og Fjære”. Ved ankomst
blir det omvisning i hagen, før vi får den berømte Hidlefjord
fiskesuppe samt buffetlunsj, dessert og kaffe. Etterpå kan en
rusle rundt i hagen på egenhånd.

Dag 5. Haugesund – Hjemsted
Frokost før vi takker for oss og setter kursen hjemover. Turen i dag går via Jøsendal,
Haukeligrend og Seljord med ankomst vårt hjemsted tidlig på kvelden. Det blir flere stopp
underveis, blant annet for servering av lunsj.
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5 dagers tur
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 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 4 Hotellovernattinger, inkludert 4 middager, 4
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 Utflukter ifølge program
 Lokalguide ifølge program
 2- retters lunsjservering inkludert kaffe dag 5
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