
Turteam:  Aud og Johan Halsne  

Guide: John Arne Helgøy  
 

Plussreiser tilbyr heldagstur på båtcruise i Ryfylkebassenget. 

Ryfylkebassenget   

 

Mandag 20. juli 



Avreise mandag 20. juli fra Fiskepiren kai ved 

parkeringshuset i Stavanger kl 10.30. Vi går om 

bord i Helgøy Skyssbåt sitt helt nyte cruiseskip; 

Helgøy Tind. Nykokt kaffe og fersk bagett 

venter om bord, og ett fem    timers cruise i 

Ryfylke bassenget starter. Guide om bord er 

den kjente eier av båtene;  John   Arne Helgøy 

«stemmen fra NrK Rogaland sin lokalsending» 

Under turen vil du få være med på god        

gammeldags basar, få et ord for dagen og der  

vil være sang og musikk. 

Det vil underveis bli servert en to retters lunsj 

med kaffe og te. Om bord i båten er det også 

kiosk som selger mineralvann og sjokolade. 

Etter turen i Jøsenfjorden cruiser vi rundt i  

bassenget ved Ombo, Randøy og Fisterøyene.  

Vi skal gå i land på Helgøy og besøke         

Helgøybakkane Fruktgard med 35 000 frukttrær 

og som også dyrker søte  moreller, epler osv. 

Her blir det anledning til å kjøpe med seg hjem 

produkter av kortreist Ryfylkesmak. 

Cruiset varer i 6 timer og vi legger til kai igjen 

ca kl 16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Jøsenfjorden  Jøsenfjorden  

Heldagstur på båtcruise i Ryfylkebassenget 

Det blir sang av Sirevågsjentene. 



Jøsenfjorden strekker seg innover i Hjelmeland 

kommune, midt i Ryfylke i Rogaland. Fjorden er 

rundt 27 km fra Hjelmeland/Nesvik og inn til 

Førrebotn. Fjella ruver på begge sider av fjorden, 

og stig rett opp til høyder på over 700 meter 

over havet. 

Før veiene kom på land, var fjordene              

hoved-ferdselsårene for alle som bodde i       

Ryfylke. Langs begge sider av fjorden ligger det       

gårdsbruk som er i drift den dag i dag, men også 

gårder og husmannsplasser som er flyttet fra. 

En båttur på Jøsenfjorden er en minnerik    

opplevelse. Mektige fjell kneiser rett opp fra  

sjøen, med den karakteristiske 

«Skomakernibba» som en majestet midt i     

fjellsida. Navnet Skomakernibbå har den       

særprega formasjonen fra et segn om sko-

makeren som satt ytterst på nibba og bøtte et 

par sko som straff. Er du heldig kan du se     

havørn sveve over fjorden. Den siste delen inn 

til «Førrebotn»byr på majestetisk og vill natur. 

Her er bratt og dramatisk, men under bratte 

fjell er graset likevel grønnere og saftigere enn 

andre steder. Førrebotn har den tidligste våren  

i denne delen av Ryfylke. Og det er et sted som 

ligger helt utenom den vanlige turistruten.  

 

 

Turen bestilles på 

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 

Jøsenfjorden  

 

 

Kaien ligger ca 10 minutters 

spasertur fra buss- og togstasjo-

nen i Stavanger sentrum.  

Rett ved siden av Magasin Blå 

Jøsenfjorden  



 

TURPRIS 

Pris :       kr 1.300  

 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Cruise fra Stavanger 

• 2-retters lunsj med kaffe/te 

• Mellommåltid (1 bagett) 

• Program 

• Guide 

• Reiseledertjenester  

 

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. 

 

Se mer på: 

Facebook: Helgøybakkane Fruktgard 

Instagram: @helgoybakkane_fruktgard  

www.helgoybakkane.no    

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

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 

Om bord i Helgøy Tind 

 Fisterfjorden 

Jøsenfjorden  


