
Adresse: Strandgt 171, 5525 Haugesund
Telefon: 52 71 53 11, https://haugesund.dnt.no

Åpningstider: Man.–fred.: 10-15.30.  Lørdag stengt
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Utvalgte turer fra 
TURPROGRAMMET 2021

UTSTYR/BEKLEDNING:

Turene våre krever ikke noe spesialutstyr. 

Fottøy med god såle, og som tåler litt fuktighet.

Yttertøy: Vindtett jakke, eller regntøy når det er nedbør      
i sikte.

Mat og drikke til turen. 
Fo

to
:  

An
ne

 R
ee

s 
H

al
vo

rs
en

Haugesund Turistforening har som sitt hovedmål å invitere 
til fysisk aktivitet i friluft. Vårt turprogram har mange 
turer for både de som vil gå langt og høyt, og de som  
ønsker kortere turer i våre nærområder.

I denne folderen har vi plukket ut turer med maks lengde 
på 3 timer, turer som passer for deg som ikke har gått så 
mye på tur før, og har et ønske om å starte med å gå på tur 
sammen med andre hyggelige mennesker.

Hauge sund Turistforening har i alle år hatt ekstra fokus på 
folkehelse, - vi vet at en liten tur noen dager i uken har stor 
betydning. 

Ved å være med på våre fellesturer er du på god vei til å få 
en sunn livsstil. 

Oppmøte og kjøring: NB: “Fra Flotmyr” betyr: Vi møtes 
på parkeringsplassen ved Djupaskarsvegen, Flotmyr Sør. 
Her er det avgiftsparkering hverdager 08.00 til 15.00, 
lørdag 08.00 til 12.00, søndag avgiftsfritt. Her fordeler 
vi passasjerer i bilene. De som ikke har bil, får sitte på. 
Passasjerer betaler 10 kroner pr. mil til sjåfør. Dersom  
det ikke blir plass til alle prioriteres medlemmer.  
Grunnet korona vil det i starten av 2021 mest  
sannsynlig være aktuelt med oppmøte der turen  
starter. Sjekk info på nett om oppmøtested. Av  
samme grunn vil det også være påmelding på nett.



Onsdag 17. februar  KOM I GANG-TUR SENIORTUR 
  Fra Stemmen kl. 10.00

Onsdag 17. mars    TOTLANDSKOGEN PÅ MOSTER
  SENIORTUR
  Fra Gassasund kl. 10.00 

Onsdag 14. april  LIERFJELLET SVEIO SENIORTUR
  Fra Førde kl. 10.00 

Søndag 18. april    KULTURSTI LANGS EI Å
  NATURLOSTUR
  Fra Knapphus kl. 10.00

Onsdag 21. april   PRESTEVEGEN FRA SØVIK TIL TYSVÆR  
  NATURLOSTUR
   Fra Grinde kl. 17.30

Tirsdag 10. august  GOURMETTUR LIE BADEPLASS   
  Fra Skjold kl. 17.00

Onsdag 25. august   BLÅBÆRPLUKKING MED BÅLKOS
  Fra Flotmyr kl. 17.00

Søndag 29. august TUR TIL STRÅTVEIT  
  NATURLOS 
  Fra Raunes parkeringsplass kl. 11.00

Onsdag 1. sept.   BÅTTUR TIL ROMSA SENIORTUR 
  Fra Flotmyr kl. 09.30  

Onsdag 8. sept.   VÅRNUTEN   
  Fra startsted Eikeskog kl 17.30

Onsdag 22. sept.   ALENDALSVATNET    
  NATURLOSTUR
  Fra Alendal skole kl. 17.30

Onsdag 11. nov.   HELGELANDSFJELLET, FRAKKAGJERD 
  SENIORTUR 
  Fra Førresdalen barnehage kl 10.00

Onsdag 24. nov.   VÅRNUTEN SENIORTUR  
  Fra startsted Eikeskog kl 10.00

Et utdrag fra Haugesund Turistforening sitt   TURPROGRAM 2021
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