
Turteam:  Klaus Muff,  Aud og Johan Halsne  

Bussjåfør: Oddgeir Vigrestad og Svein Bjarne Aase  

Guide: John Arne Helgøy  

Artist:  Asbjørn Sivertsen 

 

Fruktsafari   

 

Mandag 28. september 



Sjerneøy Frukt fra Helgøybakkane 

Velkommen til å bli med på cruise i Ryfylke med fruktsafari på Helgøy 

Denne gangen er det Fisterøyene, Ryfylke sitt svar på Sørlandets Skjærgård som vi cruiser 

rundt i.  Vår kjente guide og kaptein Jon Arne Helgøy forteller lokalhistorien knyttet til  

disse flotte øyene.  

 

På dette cruiset kan du bli med fra Stord og Karmøy og Tysvær, og fra Egersund og Jæren 

via Stavanger. Bussen som går ut fra Stord blir hentet på Nedstrand. Og Egersundsbussen 

blir hentet på Judaberg, Finnøy.  

 

Du blir mottatt på Helgøy Tind, den nykjøpte cruisebåten til Helgøy Skyssbåter, med kaffe 

og masse epler. Hjemmelaget herlig rundstykke får du på 1.stopp på selve perlen i øyriket: 

Halsnøy. Her får du også møte vår spennende, hemmelige gjest. Cruiset i Fisterøyene fort-

setter, og du kan nyte nydelige høstfarger på disse flotte bekledde øyene, og stress og  

tempo settes ned noen hakk ved lyden av sjø og ro. 

 

Vi har den gleden å få ha med den kjente sangeren fra Finnøy;  Asbjørn Sivertsen. Han skal 

spille gitar og synge for oss. 

 

Turen går videre til Helgøy, fruktøya midt i indrefileten. Her skal vi bli med på fruktsafari;  

Alle skal få plukke med seg frukt i en liten pose. Ulike typer epler og pærer. Dette er frukt 

du får ta med deg hjem, og som er inkludert i turprisen. 



Helgøybakkane Fruktgard 

Bussrute fra Stord: 

Lervik   08.30 

Føyno   08.45 

Haugesund  09.30 

Amandasenteret 09.40 

Aksdal   10.00 

Nedstrand  10.45 

Påstigning underveis ved avtale 

I tillegg skal vi spise en herlig lammegryte med konserverte moreller og is. Dette  

foregår inne i det nye selskapslokalet til Helgøybakkane Fruktgard.  

 

Det blir også et program med orientering om Fruktgarden, andaktsord ved Klaus Muff og  

fellessang. I tillegg vil vi også ha en «gammeldags basar» der inntekten vil gå til  

misjonsprosjekt; Sats 7 og Radio Sunnmøre.   

 

Helgøybakkene gardsbutikk bugner av ulike sorter eple, pærer, eplemost, strikk og andre 

lokale produkter som det er mulig å kjøpe.  

 

Velkommen til å bli med på dette utradisjonelle cruiset med flotte gjester og 

gode smaksopplevelser! 
Bussrute fra Egersund: 

Egersund     08.00 

Hellvik    08.15 

Sirevåg    08.25 

Brusand    08.35 

Vigrestad    08.45 

Varhaug     08.55 

Nærbø     09.05 

Bryne     09.20 

Kleppekrossen   09.30 

Sandnes Rutebilstasjon 09.45 

Stavanger rutebilstasjon 10.05 

Sokn     10.20 

Judaberg    11.00 

Påstigning underveis ved avtale 

Turen bestilles på  

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 



 
TURPRIS* 

Pris :       kr 1.500  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Busstur  

• Cruise  

• 2-retters lunsj med kaffe/te 

• Mellommåltid (Epler, rundstykke og kaffe) 

• En liten pose med frukt (selvplukket) 

• Program 

• Guide 

• Reiseledertjenester  

*Vi tar forbehold om endringer i program og 

pris. 

 

For informasjon om fruktgarden, se:  

Facebook: Helgøybakkane Fruktgard 

Instagram: @helgoybakkane_fruktgard 

www.helgoybakkane.no    

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 

Gardsbutikken  Restauranten 

Helgøy 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Turen bestilles på  

plussreiser.no eller  

på telefon 70 17 90 00 


