
Busstur i vakre

Ryfylke 

Turteam:Klaus Muff, 
Svein Bjarne Aase, 
Aud og Johan Halsne 

Fredag  30. september 
inviterer vi til ny tur i Ryfylke, 
en spennende tur med mange 
nye elementer. 

Fredag 30. september 



Den 30. september inviterer vi til ny tur i Ryfylke, en spennende tur med 
mange nye elementer. I Stavanger kommer Aud og Johan Halsne på turen, 
Johan som er født og oppvokst i Ryfylke vil guide oss gjennom dagen.               
Vi kjører igjennom den nye Ryfast- tunellen mellom Stavanger og Tau,   
besøker Tau sin nye flotte kirke. Får andaktsord og fin sang av kapteinen på 
Gann; Bernt Jarl Berge. Bernt Jarl blir med oss videre denne dagen og bidrar 
med fortellinger, og sin sang.

Fra Tau kirke kjører vi til Glasskjelleren; Astri Vadla Ravnå. Her kan du se og 
eventuelt også få kjøpe med deg glasskunstprodukter. Mange av Astri sine 
kunstverker pryder kirker, som dåpsfatet i Tau sin nye kirke, og bedehus i 
Norge. 

Underveis mens vi kjører innover Ryfylke skal vi kose oss med produkter fra 
Tau bakeri.

Vi forsetter igjennom den nydelige bygda Årdal som ligger så fint ved fjorden, 
her skal vi stoppe på tilbakeveien og få se den vakre kirken. Klaus Muff vil 
fortelle fra Vekkelsestider han opplevde her.

Et høydepunkt på turen blir å komme til Grønnevik og få kjøre over den nye 
broen til Helgøy, som ble åpnet i sommer. Vi skal besøke Helgøybakkane 
Fruktgard, der får vi omvisning og guiding av Anne Norunn Helgøy, som 
sammen med sin mann eier og driver dette. 

Helgøybakkane 

Helgøybrua 

Velkommen til tur i vakre Ryfylke 
Helgøybrua  



Tau kirke Helgøybakkkane 

Velkommen på en uforglemmelig tur!

 Bussrute fra Stord: 
 Leirvik     07:30
 Føyno:     07:45
 Haukås:    08:05
 Sveio sentrum   08:15
 Haugesund, Flotmyr 08:35
 Norheim terminalen 08:45
 Håvik    09:05
 Mjåsund    09:15
 Stavanger bussterminal  10:30
 
 Påstigning underveis etter avtale.

Vi skal også få servert en 2 retters herlig middag inne i «Epleriet», som er deres 
flotte nye selskapslokale. Der er gårdsbutikk i tilknytting som selger epler, 
og andre gårdsprodukter som eplesaft, hermetiserte moreller og honning. 
Honningen er levert av Bernt Jarl Berge som er sammen med oss. 

Før vi forlater Helgøy vil Johan dra en av sine gammeldagse basarer, hvor du 
kan vinne fine produkt fra plasser vi har besøkt.   



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 pr. person 

PRISEN INKLUDERER:
• Busstur
• Inngang i Tau kirke med kaffe og 

kaffemat
• 2-retters middag med kaffe/te 

(Oksekjake gryte m/potetmos og 
sesongens grønsaker. Hermetiserte 
moreller med krem og kaffe)

• Program
• Guide
• Reiseledertjenester 

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

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

Klaus Muff tar i mot bestilling på telefon 905 72 806

FORBEHOLD OG MERKNADER
Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 
5uker før avreise.
Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgifts
forhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller lignende.

PÅMELDING

Glasskjelleren 

Epleriet 

Fisterfjorden 


