
Dag 1, tirsdag 11. juni 2019 (3. pinsedag) : 

Harebakken - Kristiansand - Haukeli - Voss, 

ca 490 km : Avreise fra Harebakken busster-

minal kl 08.00 og vi kjører veien om Kristian-

sand Rutebilstasjon, med avreise derfra kl 

09.15 - underveis er det selvfølgelig mulig å 

avtale påstigning. Vi kjører så nordover Se-

tesdal, forbi Evje, Bygland og Valle. Stopp 

gjør vi både med jevne og behagelige mel-

lomrom. Når vi har passert Hovden og 

Bjåen, begynner nok mange på en strekning 

de ikke altfor ofte kjører. Vår trygge sjåfør 

får oss greit ned til Haukeligrend, vi dreier 

vestover og fortsetter opp mot Haukelifjell. 

Ved Haukeliseter Fjellstove tar vi et stopp. 

De som vil kan kjøpe seg rømmegrøt som 

stedet er kjent for. Neste etappe bringer oss 

forbi Røldal og ved Seljestad svinger vi av, 

ned forbi Låtefoss til industristedet Odda. 

Videre ut langs Sørfjorden til vi kommer 

forbi Lofthus og Kinsarvik - og snart er vi på 

vei over den nye Hardangerbrua! Vel over 

på andre siden, fortsetter vi frem til Voss for 

middag og overnatting på vårt hotell.  
 

Dag 2, onsdag 12. juni 2019 : Voss - Bergen 

- Bildøy, ca 120 km : Vi spiser frokost på 

hotellet før vi setter oss i bussen. Nå kjører 

vi mot Bergen, og vi beregner å komme frem 

dit midt på dagen. Her får vi med oss en 

lokalkjent guide som skal vise oss noen av de 

mest interessante severdigheter i sentrum 

av den vestlandske hovedstaden. Litt tid på 

egen hånd blir det også mulighet for, og 

selvsagt kan de som vil - ta Fløibanen til 

topps. Utpå ettermiddagen kjører vi ut til 

Bildøy for å overnatte på bibelskolen der. 

Kveldsmat får vi også.  Dersom det er prak-

tisk mulig, vi har kontakt, tar vi en kvelds-

utflukt etter maten til Telavåg for å besøke 

muséet der og ellers se oss rundt.  
 

Dag 3, torsdag 13. juni 2019 : Bildøy - Stav-

anger, ca 240 km : Etter at vi har kost oss 

med frokosten, tar vi farvel med Bildøy for 

denne gang. Vi setter kursen mot ferjeleiet 

på Halhjem - og vi krysser over Bjørnefjor-

den til Sandvikvåg på nordspissen av Stord. 

Leirvik passerer vi før vi kjører det såkalte 

Trekant-sambandet, delvis undersjøisk tun-

nel og bruer. Gjennom Sveio og frem til Hau-

gesund. Her gjør vi et stopp midt på dagen. 

Vi kommer tilbake med forslag til hva vi gjør 

der, før vi bruker siste del av dagen for å 

kjøre frem til Stavanger og vårt hotell. Før vi 

kommer så langt, skal vi krysse en nye fjord - 

denne gang Boknafjorden, med bilferje fra 

Arsvågen til Mortavika. Middag på hotellet 

om kvelden.  
 

Dag 4, fredag 14. juni 2019 : Stavanger - 

Sogndalsstrand - Tingvatn - Evje - Kristian-

sand - Harebakken, ca 370 km : Vi spiser 

deilig frokostbuffèt på hotellet. Første del av 

formiddagen bruker vi for å kjøre frem til 

Sogndalsstrand - og vi koser oss litt her i de 

idylliske omgivelser. Er vi heldige, får vi også 

med oss noen til å fortelle om stedet. Herfra 

kjører vi forbi Flekkefjord, frem til Liknes i 

Kvinesdal og deretter over «høyfjellsveien» 

til Tingvatn i Hægebostad. En vakker liten 

tilleggstur over Ås for å nyte utsikten over 

Øydna-vatnet bevilger vi oss. Videre bringer 

kjøreturen oss til Evje og vi må vel snart ta 

farvel med de første av turgjestene? Fra Evje 

kjører vi til Kristiansand og videre frem til 

Harebakken hvor turen avsluttes. 

11. - 14. juni 2019 OPPLEVELSESTUR TIL  

Seniorutvalget 
Påmelding til turen - innen 15. mars: 

Risdal Touring AS -  

 37 93 15 15 

Turpris kun kr 3.990,- pr person inkluderer reise i moderne helturistbuss, alle nødvendige ferjeoverfarter 

på turen for buss og gjester, 3 overnattinger i delt dobbeltrom, 3 frokoster, 3 middager/kveldsmåltider i 

løpet av turen, lokalguide i Bergen - og trivelig reisevertskap. I tillegg til godt reisefølge!  

Tillegg for enkeltrom kr 690,- pr person, totalt for alle 3 nettene. NB! Begrenset antall. 


