
Turteam:  Aud K. og Johan Halsne 

Vandreturer på historisk grunn på Jæren. Fine turer i variert terreng, god mat og 

godt fellesskap på Sirevåg Konferansehotell i enden av Jæren der landskapet går 

over i fjell og daler. 

Aktiv tur til «Barndoms paradis» 

Sirevåg 

 

      15 - 20. juni 



Du inviteres til  aktiv 
tur på Jæren og i     
Dalane. Vi skal bo i 
fem netter på Sirevåg 
Konferansehotell som 
ligger på bryggen ved             
innseilingen til Sirevåg 

Sirevåg er ei lita bygd i   
enden av Jæren der land-
skapet går over i fjell og  
daler. Like ved ligger en av 
de flotte Jærstrendene; 
Ognasanden.                  

Den berømmelige Vest-
landske hovedvei fra Ogna 
til Hellvik er bare et par km   
unna. Sirevåg har også en 
del krigshistorie fra             
2. verdenskrig, med         
bunkerser og tuneller brukt 
for å overvåke Jærrevet, 
havstrekningen fra Egersund 
til Stavanger. En av kveldene 
tar vi gruppen med til en 
samling i en av bunkersene. 

Det blir tid på egen-
hånd hvor en kan fiske,    
spille golf, eller rusle seg en 
tur bort til det lokale      
konditoriet; Roxman.          
Vi håper også på godt vær 
slik at vi kan ta et friskt bad i 
sjøen. 

Hver dag blir det lagt opp 
til vandreturer, og vi vil  
spise lunsjen ute i det fri 
(nistepakke som vi smører 
på hotellet). Turene vil gå i      
variert terreng og de er av 
ulik lengde, men du må 
være i god fysisk form for å 
være med. Vi vil ha med lo-
kale personer som er godt 
kjent i området på vandre-
turene. 

Reisen til og fra Sirevåg er 
på egenhånd, men vi kan 
hente de som ønsker det på 
togstasjonen. 

Om kveldene blir det middag 
og samling i konferanseavde-
lingen. Vi vil invitere inn lokale 
personer som kan fortelle histo-
rier fra området på samlingene 

Sirevåg konferansehotell ligger 
på bryggen ved innseilingen til 
Sirevåg, på Nygårdsiden av  
bygda. Det er et lite hotell med 
23 rom, og de er kjent for å ha 
utsøkt mat laget på utsøkte     
råvarer fra lokalmiljøet av       
hotellets egen kokk.              
Restauranten har utsikt mot   
hav og havn.  



 

 

Tur på Høg Jæren til Synes-
varden og Steinkjerringa: 

Vi kjører 20 minutter til      
Holmavatn i Varhaug hvor vi 
parkerer bilene. Turen er i et  
nydelig lynglandskap og er 8 km 
lang. Her er et rikt dyre-, fugle- 
og planteliv. Vi går først opp på 
Synesvarden som ligger 359 
moh, her får du en flott utsikt 
over Høg Jæren like ned til     
havet. Turen fortsetter til Stein-
kjerringa, mor Norge, som blei 
1898 hogget av Sigurd Søren-
sen, monumentet skulle egentlig 
stått foran Kongsgård skole i 
Stavanger. Turen går i lett      
terreng, høydeforskjellen er   
mellom 230 – 360 moh.  

Tur fra Kvassheim fyr til Ogna: 

Dette er turen langs utrolig flot-
te Jærstender. Turen er 8,7 km 
lang i lett terreng som gras, grus 
og sand. Strandstrekningen    
varierer mellom små lune sand-
strender og klippekyst. Botanisk 
er området verdifullt og plante-
livsfredning forekommer en  
rekke steder. Severdigheter 
langs ruten er forhistoriske   
gravfelt v/ Kvassheim, Ørnakula 
på Kvalbein og mange tyske 
krigsminner som Hitlertennene 
på Brusand. Vi går også forbi 
den kjente, vesle Øya Raunen, 
hvor det har vært flere forlis. Det 
er også mange gode bade-
muligheter langs sandstrendene.  

 

 

 

    Utflukter:  

Kongeveien; fra Varhaug gam-
le kirkegård til Hå gamle pres-
tegård:  

Langs Jærkysten kan du følge 
tråkk etter folk og fe gjennom 
mange tusen år. Noen av disse 
gamle sporene er fremdeles 
synlige. Kongeveien fra 1600  
tallet følger vi delvis på denne 
turveien. Strandsonen langs   
ruten er landskapsvernområde. 
Vi parkerer bilene ved Varhaug 
gamle kirkegård og går 8,5 km 
nordover langs sjøkanten, på 
sand og grus tett ved bølge-
skvulpet. En nydelig opplevelse i 
Jæren sitt spesielle og særegne 
landskap. (det er lite høyde-
meter på denne turen) Etter 4 
km kommer vi til Grødalands-
tunet med bygninger fra 1700- 
og 1800 tallet. Deretter kommer 
vi til nydelige Obrestad havn 
med sitt flotte fyr og 2, 5 km 
lengre nord Hå gamle preste-
gard. Om sommeren er denne 
garden åpen og har kunst-
utstillinger som det er mulig å få 
med seg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandretur på den Vestlandske 
hovedvei fra Ogna til Hegre-
stad 

Vi starter ved Hølland gård på 
Ogna, og ruten til Hegrestad er 
7,3 km lang. Denne turen er på 
grusvei i et kupert terreng.    
Veien ble bygget som en ridevei 
rundt 1810, og fra 1843 til 1940 
fungerte den som en del vest-
landske hovedveien. Underveis 
finnes der små vann som en kan 
bade i. Dersom noen vil gjøre 
denne turen lengre og litt mer 
utfordrende kan en starte turen 
ved Ogna Kraftstasjon og gå via 
Rabalia til Ueland (litt krevende 
terreng de første km) og        
deretter over til vestlandske   
hovedvei. Der kan en gå med 
gruppen til Hegrestad, eller   
fortsette gjennom skog og mark 
og fjell til Lunhulen (Hellvik) og 
bli plukket opp der.  

Turen bestilles på 

plussreiser.no eller telefon 70 17 90 00 



 

TURPRIS  

Kr 8.450 

Tillegg for enkeltrom: kr 1500 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• 5 overnattinger i dobbeltrom med frokost 

og middag 

• Nistepakker på de fire vandredagene 

• Utflukter og samlinger i henhold til       

program 

• Reiseledertjenester 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Transport til og fra Sirevåg 

• Øvrige måltider 

• Forsikringer 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside 

plussreiser.no eller på telefon 70 17 90 00. 

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 

Turfølge og lokalpersoner: Gudrun Nygård Austbø og Håkon 

Austbø som bor i Sirevåg ikkje langt frå hotellet. De har gått 

mange turer i nærområdet og vil dele noen av disse med gjeste-

ne. Gudrun og Aud er barndoms bestevenner og har sunget 

sammen fra ungdommen. En sang eller 2 på samlingene får du 

nok høre. 


