
Turen går med buss fra  
Egersund over Jæren, fra Finnøy 
seiler vi til Helgøy.

Buss og båtcruise 

En smakebit av Ryfylke

Turteam:  
Aud & Johan Halsne 
Guide: Johan Arne Helgøy
Artist: Asbjørn Sivertsen

3. august 2021



Velkommen på cruise i Ryfylke 
 
På dette cruiset kan du bli med fra Egersund og Jæren via Stavanger. Bussen kjører til  
Judaberg, Finnøy. Vi skal cruise rundt i Fisterøysene, Ryfylke sitt svar på Sørlandets  
Skjærgård. 
 
Du blir mottatt på Helgøy Tind, den fine cruisebåten til Helgøy Skyssbåter. 
Vår kjente guide og kaptein Jon Arne Helgøy forteller lokalhistorien knyttet til disse flotte 
øyene og området som vi cruiser i. Stress og tempo settes ned noen hakk ved lyden av sjø 
og ro. 

Cruiset går fra Judaberg, videre forbi Halsnøy og gjennom Fisterøyene til Helgøy. 

På returen blir det sightseeing rundt Tomatøya-Finnøy med buss. Vi passerer et av  
Europas største drivhusanlegg for tomater; Lauvnes gartneri. Det blir et stopp hos den  
lokale sølvsmeden på Finnøy; Folke Helle. Turen avsluttes med appell og sang i den ærver-
dige Hesby Kirke sammen med presten Ola Aasland Vold og sangeren Asbjørn Sivertsen. 

På Helgøy, fruktøya midt i Ryfylke sin indrefilet blir det guidet tur blant frukt- og morel-
letrær. Vi får høre om livet på Helgøya før og nå, og hvorledes en moderne fruktgård blir 
dreven.

 

Kaia på Helgøy Epleriet

Eigarane av Helgøy bakkane fruktgard



Velkommen på en uforglemmelig tur!

I Epleriet, det nye selskapslokalet til Helgøybakkane Fruktgard skal vi spise herlig hjemme- 
laget mat; kyllingsuppe med focaccia brød. Kaffe og kake til dessert. 

Det vil være tid til å vandre rundt på garden på egenhånd.  Gardsbutikk bugner av moreller, 
eplemost, håndarbeid og andre lokale produkter som det er mulig å kjøpe. 

Bussrute fra Egersund:  
Buss fra Egersund   08.00 
Hellvik    08.45
Sirevåg    08.55
Brusand    09.05       
Vigrestad    09.15
Varhaug    09.25
Nærbø    09.35
Bryne    09.50
Kleppekrossen   10.00
Sandnes Rutebilstasjon  10.15
Stavanger rutebilstasjon  10.35
Sokn     10.50
Judaberg    11.30
 
Påstigning underveis ved avtale.

Turen bestilles på 
plussreiser.no 

eller på telefon 
70 19 9000

Hesby Kirke,  Geir Landa



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

TURPRIS*
Kr 1.500

PRISEN INKLUDERER:
• Busstur
• Cruise
• 2-retters lunsj med kaffe/te
• Program 
• Guide
• Reiseledertjenester
*Vi tar forbehold om endringer i program 
og pris. 
 
For informasjon om fruktgarden, se:  
Faacebook: Helgøybakkane Fruktgard 
Instagram: @helgoybakkane_fruktgard 
www.helgoybakkane.no 

PÅMELDING
Turen bestilles på plussreiser.no

eller på telefon 70 17 90 00.

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Nordbøvågen, Geir Landa


