
Turteam:  Klaus Muff, Marit S. Berland, Irene K. Alnes,                                                 

og Svein Bjarne Aase og Jakob Middelthon  

Bli med oss til Hardanger og opplev tusenvis av frukttrær i full blomst.                 

De klamrer seg fast i bratte skråninger under snødekte fjelltopper. En natur-

opplevelse alle bør få med seg minst en gang i livet, og et syn du aldri vil glemme. 

HARDANGER  

 

20. - 23. mai  



 

Fruktblomstring i Hardanger inntreffer vanligvis de to   

siste ukene i mai så på denne turen skal vi normalt 

sett være midt i den vakreste perioden. Vi kjører med 

to busser til Ulvik i Hardanger. 

I Hardanger skal vi bo godt på Brakanes Hotell i 

tre netter. Hotellet ligger ved fjordkanten i sentrum 

av Ulvik, omkranset av fjord, fruktgårder og fjell. Det 

blir middag  og samling om Guds ord på hotellet, og 

utflukter med  inkludert lunsj både torsdag og fredag.                        

Kristihimmel-fartsdag samles vi til sang og musikk-

kveld i den vakre Ulvik kirke. 

På utfluktene skal vi mellom annet besøke Syse-gard 

og  Norsk Natursenter i Eidfjord.  

Flott natur, god mat, sosialt samvær, samlinger om 

Guds ord og mye flott sang og musikk står i fokus 

disse innholdsrike dagene vi har til rådighet i den  

flotte Vestlandsnaturen.  

 

 

 

 

DAGSPROGRAM: 

Dag 1 

Onsdag 20. mai 

Østlandsbussen: Turen starter onsdag morgen i     

Sarpsborg og kjører via Oslo, Drammen, Modum, Gol og 

Geilo. Vi gjør et stopp ved Vøringsfossen som er en av 

Norges mest kjente fosser med sitt 180 meter høye fall. 

Vestlandsbussen: Turen starter onsdag morgen på    

Jæren og kjører via Stavanger, Haugesund og Bergen. 

Framme i Ulvik sjekker vi inn på Brakanes hotell hvor vi 

skal bo i tre netter. Det blir middag på hotellet før vel-

komstsamlingen i konferanseavdelingen. 

Dag 2 

Torsdag 21. mai 

Vi spiser en god frokost før vi samles til Bibelsamling på     

hotellet.  Etter samlingen er det tid for utflukt. Turen går 

først til Syse Gard. Her får vi en guidet omvisning hvor 

de forteller om gården og gårdsdriften. Vi får smaksprøver 

av produktene de lager på gården og i gårdsbutikken kan      

vi kjøpe lokalproduserte matvarer.  

Videre går turen til Hardanger gjestehus hvor vi får 

servert dagens lunsj. Hardanger Gjestehus er et familiedre-

vet gjestehus som spesialiserer seg på kortreist tradisjons-

mat i et alkoholfritt miljø. 

Tilbake på hotellet blir det tid på egenhånd. Hotellet har 

BLOMSTRINGSTUR TIL HARDANGER 

Brakanes Hotell Ulvik Kirke  



innendørs svømmebasseng til fri benyttelse for de som 

ønsker det. Vi kan også anbefale å besøke Hauge-senteret 

som ligger like ved hotellet 

Vi samles til middag på hotellet før vi spaserer de få     

meterne til Ulvik Kirke. Her blir det sangkveld i den  

flotte kirken fra 1800-tallet. 

       

Dag 3 

Fredag 22. mai 

Vi starter også denne dagen med frokost og Bibelsamling 

før vi reiser ut på tur igjen. Vi får en guidet tur med lokal-

guide fra fra Lofthus til Kinsarvik. Dagens lunsj blir på  

Kinsarvik Hotell.  

Turen går så videre til Eidfjord og Norsk Natursenter. 

Der får vi se panoramafilmen som gir oss en uforglemme-

lig reise mellom høye fjell, dype fjorder, fossefall og      

isbreer. 

Tilbake i Ulvik blir det litt tid på egenhånd før vi møtes til 

middag og avslutningssamling på hotellet. 

 

 

Dag 4 

Lørdag 23. mai 

Etter frokost setter vi oss i bussene igjen og starter på 

hjemturen.  

Østlandsbussen kjører fra Geilo via Gol, Modum,  

Drammen, Oslo og Sarpsborg. 

Vestlandsbussen kjører via Bergen, Haugesund og   

Stavanger til Jæren 

Velkommen på blomstringstur! 

Turen bestilles på plussreiser.no  

eller på telefon 70 17 90 00 

Norsk Natursenter i Eidfjord er et aktivitets- og      

opplevelsessenter med fokus på norsk natur, klima og 

miljø. Her finner vi spennende utstillinger, dioramas,         

interaktive stasjoner, innovative akvarier, pedagogiske 

videoer og illustrative tekster. Her vil vi få se det  beste 

av norsk natur.  



TURPRIS  
Fra Sarpsborg, Oslo, Drammen kr 7.850 

Fra Jæren, Stavanger, Haugesund kr 7.850 

Fra Stord, Bergen     kr 7.750 

 

Tillegg for enkeltrom kr 900  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Bussturen 

• 3 overnattinger i delt dobbeltrom med frokost 

• 4 middager 

• 2 lunsjer 

• Utflukter og inngangspenger iht programmet  

 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten  

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk                        

påmeldingskjema som finnes på vår nettside                        

plussreiser.no eller ring 70 17 90 00. 

 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 


