Buss og båtcruise i Ryfylke

Fruktblomstring
Turteam: Klaus Muff,
Aud og Johan Halsne
Bussjåfør: Svein Bjarne Aase
Guide: John Arne Helgøy
Artist: Asbjørn Sivertsen

25. mai 2021

Helgøybakkane Fruktgard

Foto av Gøril Gilje Helgøy

Epleriet
Tekst

Velkommen til fruktblomstringscruise i Ryfylke
På dette cruiset kan du bli med fra Stord, Tysvær, Karmøy og Haugalandet. Bussen
går fra Stord til Kopervik. Dere som bor på Karmøy og Haugalandet kan møte opp på
kaien i Kopervik. Avgang fra Kopervik klokken 10.00.
Du blir mottatt på Helgøy Tind, den fine cruisebåten til Helgøy Skyssbåter, av vår
kjente guide og kaptein Jon Arne Helgøy. Han forteller lokalhistorie knyttet til øyene
og området som vi cruiser i. Stress og tempo settes ned noen hakk ved lyden av sjø og
ro.
Cruiset går fra Kopervik ut Krokaleia og ned mellom Austre Bokn og Ognøy. Går forbi
Kårstø, krysser Boknafjorden og til Sjernarøyane, videre forbi Halsnøy og gjennom
Fisterøyene til Helgøy.
Klokken 15.00 fra Helgøy vil vi seile ut Fognafjorden, forbi Rennesøy, over Boknafjorden, mellom østre og vestre Bokn. Vi vil ankomme Kopervik cirka klokken
16.30.
På Helgøy, fruktøya midt i Ryfylke sin indrefilet skal vi vandre gjennom blomstrende
frukttre på Helgøybakkane Fruktgard. Vi får høre om livet på Helgøya før og nå, og
korleis en moderne fruktgård blir dreven.

Helgøybakkane restaurant

Helgøy

I tillegg skal vi spise en herlig hjemmelaget mat; kyllingsuppe med focaccia brød. Kaffe
og kake til dessert. Dette foregår inne i Epleriet, det nye selskapslokalet til Helgøybakkane Fruktgard.
Vi har den gleden å få ha med den kjente sangeren fra Finnøy; Asbjørn Sivertsen. Han
skal spille gitar og synge for oss. Han har nettopp sluppet ny CD som det blir mulig å
få kjøpt med seg hjem. Klaus Muff skal dele dagens andaktsord, og vi skal synge sammen. I tillegg vil vi også ha en «gammeldags basar» der inntekten vil gå til
misjonsprosjekt; Sats 7 og Imf Sunnmøre sin digitale satsing.
I Helgøybakkene gardsbutikk blir det mulig å få kjøpe lokale produkter.
Velkommen til å bli med på dette utradisjonelle cruiset med flotte gjester og gode
smaksopplevelser!
Bussrute fra Stord
Leirvik			
Føyno			
Haukås			
Sveio sentrum 		
Haugesund, Flotmyr
Nordheim terminal
Kopervik		

08.15
08.30
08.50
09.00
09.20
09.30
09.50

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

Påstigning underveis ved avtale
Velkommen på en uforglemmelig tur!

TURPRIS
Kr 1.500,(kr. 1300,- ved egen transport til Kopervik)

PRISEN INKLUDERER:
• Busstur
• Cruise
• 2-retters lunsj med kaffe/te
• Program
• Guide
• Reiseledertjenester

Helgøybakkane Fruktgard

For informasjon om fruktgarden:
www.helgoybakkane.no
Facebook:
Helgøybakkane Fruktgard
Instagram:
@helgoybakkane_fruktgard

Gardsbutikk

Fruktranker

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.
TRYGGHETSGARANTI
Det er trygt å bestille reise hos oss.

Vi har kostnadsfri avbestilling frem til seks uker før
avreise på Norgesturer og 75 dager før avreise på de
fleste utenlandsturer. Se oppdatert informasjon
på hver enkelt turs nettside.
FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endrin i program og pris.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om endring i valutakurser, devaluering,
uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

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

