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Ut på tur i vakre
Hordaland

Vi ønsker at du skal føle deg velkommen hver gang 
du reiser med oss. 

Vi legger stor vekt på faglig kompetanse og vårt mål 
er at du som kunde skal kunne stole på oss fullt og 
helt – før, under og etter reisen.

Det lille ekstra 

Våre turbusser
Vi har moderne turbusser 
i alle størrelser.  Alle er 
topp utstyrt og har 
komfortable seter.  

Kontakt oss gjerne  
for leie av buss!

Mer informasjon 

reiser@tide.no
tlf. 05505  

I denne brosjyren finner du et utvalg av flotte turer som alle kan oppleves på 
en dag i Hordaland. 

Vi kombinerer vakre naturlandskap og severdigheter med å besøke lokale 
perler hvor engasjerte mennesker ønsker oss velkommen. De deler 
gjerne egen og sine forfedres historie, og i mange tilfeller vil også 
 tradisjonelle oppskrifter og kortreist mat forsterke opplevelsen.

Les, se på bilder og la deg inspirere av våre  
vakre nærmiljøer.

Alle turer kan tilpasses dine ønsker 
 - og har du andre steder du ønsker å  
besøke, så ordner vi det for deg. 

Kontakt oss gjerne på tlf. 05505.
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SJÅFØREN
Reisemålet varierer gjerne fra gang til 
gang, og i mange tilfeller er sjåføren det 
faste innslaget på turen. Etter gode, 
trygge opplevelser ønsker mange av 
våre faste kunder samme sjåfør 
fra år til år. Vi gjør selvfølgelig vårt 
ytterste for å oppfylle slike ønsker. 

VERTSKAP
Våre dagsturer går uten reise-
leder og lokale kjentfolk vil sørge 
for at du får mest mulig ut av din 
tur. Ønsker du likevel reiseleder 
på turen din har vi dyktige, 
erfarne folk som gjerne er med 
som et ekstra vertskap på turen.
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ASKØY OG HERDLA

Først kjører vi nedom Struss-
hamn der vi får en orientering 
om denne sentrale og historisk 
kjente Askøybygda. Her har 
Askøy Museumslag samlingene 
sine i Arne Johannesens Shoddy-
fabrikk som nå er kulturhus. Her 
er varierte utstillinger som viser 
ulike sider ved Askøysamfunnet, 
samferdsel, skole, kirke, liv og 
levemåte, fiske og fiskeforedling.

Deretter fortsetter vi nordover til 
Herdla, som har en historie for-

ankret i arkeologiske funn som 
viser at det har bodd folk på øya 
i mer enn 5000 år. 
Vi skal besøke Herdla museum, 
som ble åpnet i forbindelse med 
frigjøringsjubileet i 1995. Herdla 
museum er et kultur,- natur- og 
krigshistorisk museum. 
Hovedtema er Herdla under 
2. verdens krig da det var tysk  
flybase på øya. Museet har 
også en fast utstilling om de  
spesielle naturforholdene og det 
rike fuglelivet på øya. 

På Askøy finner vi enestående natur og en rekke aktiviteter tilknyttet 
spennende historiske begivenheter. Vi skal utforske øya sammen 
med en kunnskapsrik lokal guide. 

Askøy og Herdla

VARIGHET 
Ca. 7 timer

TIDSROM 
09:30 til 16:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Inngang og omvisning på  
Strusshamn og Herdla Museum
• Lunsj på Biologen, Herdla 
• Lokalguide på Askøy 
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Herdla er en øy på nord-
spissen av Askøy. Kjent 
for sitt rike fugleliv, med 
flere hundre registrerte 
fuglearter. Den flate 
Herdlevalen egnet seg 
godt som flybase for den 
tyske okkupasjonsmakten 
under 2. verdenskrig.

Idyll i Strusshamn

Herdla museum

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi får også en orientering om 
naturreservatet på Herdla, her 
stopper tusenvis av fugler under 
høsttrekket. 

Undervegs skal vi spise lunsj på 
Biologen på Laxeneset, Herdla.
 
På tilbaketuren får vi tatt en nær-
mere titt på Ask, Erdal, Florvåg 
og Kleppestø. 
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VARIGHET 
Ca. 8 timer

TIDSROM 
08:30 til 16:45 eller 10:30 til 18:15* 
*andre ferjeruter gjelder om lørdager

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Lunsj 
• Lokalguide på Austevoll 

For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no

AUSTEVOLL

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

I lange tider har fangst og fiske vært livsgrunnlaget for folk i  
Austevoll. Kommunen, med sine 667 store og små øyer, er i  
dag en av landets største fiskeri- og oppdrettsnæringskommuner.

Austevoll - ut mot havet

I lange tider har fangst og 
fiske vært livsgrunnlaget 
for folk i Austevoll. 
Kommunen, med sine 667 
store og små øyer, er i dag 
en av landets største  
fiskeri- og oppdretts- 
næringskommuner.

Bekkjarvik Gjestgiveri 

Vi tar ferjen fra Krokeide til 
Hufthamar der vi møter vår  
lokale guide som er med oss 
hele dagen, og ut fra vær og føre  
bestemmer hva vi skal se. Vi  
kjører over Austevollsbrua før 
vi fortsetter til Bakkasund og  
Huftarøy langs fredelige poller.  

Videre går turen over Selbjørn-
brua til Bekkjarvik som i lange 
tider var en av de driftigste og 
travleste stedene i Austevoll. Her 
anbefaler vi en liten spasertur til 
Bekkjarvik Torg hvor vi finner 
en interessant fiskebåtutstilling 

som omhandler båtbransjens 
historie de siste 100 årene.

Vi spiser lunsj på det tradisjons-
rike Bekkjarvik Gjestgiveri, som 
kom til på 1600-tallet.  

Etter lunsj kjører vi en tur til 
Stolmen med stopp på verdens 
lengste bro bygget etter fritt 
frem-metoden. Herfra har vi en 
nydelig utsikt vest i havet med 
Slåtterøy Fyr. Vi kjører en rund-
tur til selve øysamfunnet Stolmen  
ytterst i havgapet, et typisk fiskeri- 
samfunn hvor det etter forholdene 

har bodd svært mye folk. Det 
var de fastboende fiskerne som 
la grunnlaget for handelsvirk-
somheten i Kvalvåg. Fiske, 
fiskemottak og sildesalting var 
viktige deler av virksomheten. 
I glansperiodene rundt 1740, 
1830 og 1910 var det stor bygge- 
aktivitet optimismen var stor. Et 
stort trelastlager og nye kaier ble 
bygd og Kvalvåg fikk dampbåt-
ekspedisjon. Den nye Møkstra- 
kyrkja i 1892 ble også bygd her. 
Fram til 1980-åra var det handel, 
fiskemottak og rutebåtekspedi-
sjon i Kvalvåg.

Bekkjarvik Gjestgiveri ©Atle Helland
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BERGSDALSTUNET
og DALE OF NORWAY

Vi besøker fabrikkutsalget til Dale of  Norway før vi blir tatt godt 
imot med orientering og nydelig lunsj basert på gårdens egne 
produkter hos Olaug og Terje på Bergsdalstunet.  

Bergsdalstunet og Dale of Norway

Dale of Norway i Vaksdal 
kommune ble etablert 
av Peter Jebsen som 
Dale Fabrikker i 1879, og 
produserte trikotasje, 
strikkede klær.

Steinovnen på Gamlefloren©Bergsdalstunet

Magnhild blant ull ©Dale of Norway

©Dale of Norway

 Kjøp turen på

reiser@tide.no 
tlf. 05505  

VARIGHET 
Ca. 7,5 timer

TIDSROM 
09:30 til 17:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Besøk på fabrikkutsalget på  
Dale of Norway
• Lunsj og omvisning på Bergsdalstunet 
• Besøk i Bergsdalen Kirke 
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Vi kjører til Dale og stopper for 
et besøk i fabrikkutsalget til Dale 
of   Norway.

Videre går turen oppover  
Bergsdalen til Bergsdalstunet – 
Lid i Bergsdalen. Olaug og Terje 
er vertskap på gården. De tar i 
mot stort og smått sammen med 
resten av familien. Her finner vi 
melkekyr, sauer og sist men ikke 
minst Pusen. 
 
 

De siste årene er Gamlefloren 
pusset opp og gjort til kurs- 
og møtelokale. Den vedfyrte  
steinovnen har fått plass nede i 
floren der maten serveres.
Vertsfolket forteller og viser 
gjestene om på garden og i byg-
ningene. Det blir også omvisning 
i Bergsdalen Kirke – 500 meter 
fra Bergsdalstunet.

Vi skal spise lunsj basert på  
kortreist mat med gårdens egne 
produkter.

På Bergsdalstunet kan vi få kjøpt 
produkt fra gården eller fra  
distriktet rundt, for eksempel 
pølse laget av lam og kalv fra  
Bergsdalen – røkt på «or og 
sprakje» - pinnekjøtt fra  
Bergsdalstunet (i sesongen) og 
karbonade av kalv. 
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Bømlo, med sine 1000 større og mindre øyer, byr på spennende 
historie, rik kultur og et gjestfritt folk som med stolthet viser frem 
det mangfoldet du finner på disse vakre øyer i havgapet.

Bømlo

Vi kjører til Halhjem der vi tar 
ferjen til Sandvikvåg. Vi fortsetter 
over Stord til Digerneset og over 
nye broer til Føyno og Gassa-
sundet. Her møter vi vår lokale 
guide som tar oss med på en 
rundtur på Bømlo som er så rik 
på kultur og historie.

Vi besøker først kulturperlen 
Mosterhamn og får omvisning 
i Moster gamle kirke (ca. 1100). 
Steinkorset på Vetahaug, Moster 
Amfi, støttene av kristnings-
kjempene, kongesteinen og mye 
mer. Her ble 1000-års-jubileet 

for innføring av kristendommen 
i Norge feiret i 1995. 

I 995 kom Olav Tryggvason  
seilende fra vest for å ta riket og 
for å kristne Norge. Vi skal også 
se utstillingen ”Frå heidendom til 
kristendom”, bildespillet “1000 
år – ei messe” og bergverksutstil-
lingen “Steinriket Bømlo”.

Vi spiser lunsj i Amfikafeen:  
Vikingsodd m/ flatbrød, kaffe 
og vafler.

Etter lunsj går turen til Branda-
sund - et gammelt handels- og 
gjestgiversted med særegen tett 
byggestil. Her var det i sin tid 
stor fiskeriaktivitet. Vi besøker 
Skjeret Landhandel på den ene 
siden av sundet og Naustvika og 
Fabrikkloftet på den andre. Er 
været bra er det alltid populært 
med kaffe og skillingsboller på 
kaien.

Vi drar tilbake over broene og 
Stord til Sandvikvåg. Ferje til 
Halhjem. Siste etappe er fra  
Halhjem til Bergen.

BØMLO

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Bli med og oppleve  
Moster gamle kirke, 
Steinkorset på Vetahaug, 
Moster Amfi og handels- 
stedet Brandasund. 

Brandasund på Bømlo ©Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Utsikt mot Moster ©Jon Olav Rolsnes

Moster Kyrkje ©Karen Løvfall Våge 

VARIGHET 
Ca. 8 timer

TIDSROM 
08:30 til 19:15

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Lokalguide på Bømlo 
• Lunsj på Moster Amfi 
• Innganger som angitt i program 

For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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EKSINGEDALEN OG EVANGER

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi utforsker Eksingedalen, et natureventyr av høye 
fjell, vill natur og hele 17 fosser i hovedelven. Den 
trange dalen og smale, svingete veien som følger tett 
på elven Ekso er en opplevelse i seg selv.

Eksingedalen og Evanger

På Ljosheim får vi  
servert lunsj av kortreiste 
råvarer - pølse av sau fra  
Eksingedalen med 
lokaldyrket tilbehør. 

Døren fra første kirken på  
Flatevald, bygd1626.
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Turen går over Nordhordlands-
brua til Knarvik, videre langs 
Osterfjorden til Romarheim og 
deretter til Mo i Modalen. Her 
blir vi møtt av mektig natur med 
bratte fjell, fossefall og store  
vidder. Vi tar et stopp og  
beundrer omgivelsene før turen 
går videre til Eksingedalen. 

I Grendahuset Ljosheim finner 
vi en enkel utstilling av gamle 
bruksgjenstander fra Eksinge- 
dalen, blant annet treboller, 
ølkjenger, skomakerutstyr og  
staukekinne. Vertinnen forteller 

om de forskjellige tingene og 
viser gamle bilder fra Eksinge- 
dalen. Vi får høre historier og 
sagn, for eksempel hvordan det 
var å bo i Eksingedalen før den 
første kirken kom i 1626. Da  
måtte de over fjellet til Modalen for 
både bryllup, dåp og begravelse. 

Vi spiser middag på Ljosheim, 
hvor maten er kortreist. Det 
blir pølse av sau fra Eksinge- 
dalen, og poteter og kålrot er også  
lokale råvarer. Tidvis kan det tilbys 
korv, spekemat og fryst lamme-
kjøtt for salg.

Turen går videre gjennom  
Eksingedalen til Teigdalen og 
Evanger. Vi besøker her Evanger 
Pølsefabrikk hvor det blir mulig-
het å handle kjøtt- og pølsevarer. 

VARIGHET 
Ca. 8 timer

TIDSROM 
10:00 til 18:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Historiefortelling på Grendahuset 
Ljosheim 
• Lunsj 
• Besøk i fabrikkutsalget på Evanger 
pølsefabrikk 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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ESPEVÆR

Ytterst på vestlandskysten, i Bømlo kommune, ligger 
fiskeværet Espevær. Et av norskekystens små paradis, 
rikt på kulturminner. 

Espevær - perlen i vest

I dag har Espevær ca. 80 
innbyggere, men likevel et 
livskraftig samfunn. 

Øya har post/butikk,  
restaurant og galleri Gam-
leposten5444, barnehage, 
lakserøykeriet Espevær 
Røykeri, skole og flere store 
og små attraksjoner! Skyss-
båten Rose Ekspress går i 
fast rute til øya. 

Espevær har alt en måtte trenge.
 ©Kari Larssen, Visithaugesund.no 

©Kari Larssen,  
Visithaugesund.no 

VARIGHET 
Ca. 12 timer

TIDSROM 
08:15 til 20:00

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Inngang og omvisning i Hummerparken
• Lunsj på Gamleposten5444 
 
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi starter fra Bergen Busstasjon 
og kjører mot Os og Halhjem. Vi 
tar fergen over til Sandvikvåg, og 
kjører videre over Stord og Bømlo 
før vi er fremme på den lille kaien 
i Eidesvik på Langevåg. Herfra 
blir vi fraktet ut i havet med Rose 
Ekspress, skyssbåten som knytter 
Espevær til fastlandet – en liten 
båttur på under 10 minutt. 

Vel fremme på kaien spaserer vi 
rolig, litt oppover og innover på 
øya, og etter rundt 10 minutters 
gange er vi fremme ved Gamle-
posten5444. 
 Gamleposten5444 er en nyåp-
net restaurant med gårdsbruk 
og galleri, og drives av Hatlevik- 
søsknene Silje, Rollaug og  

Torstein – et lignende konsept 
som Torstein etablerte og driver 
godt på Haaheim gård på Tys-
nes. Deler av Gamleposten- 
5444 var, som navnet tilsier, øyas 
postkontor (fiskepoståpneri) fra 
1847 til 1981. I dag skal vi spise 
en herlig lunsj her.
    
Når maten og inntrykkene 
fra de fine omgivelsene er vel 
fordøyd blir vi møtt av vår lokale 
guide. Vi spaserer ves over på øya, 
gjennom Hollenderdalen, hvor 
hollandske skip la til på 1700-tallet 
for å ta med seg sin hummer- 
last som de handlet fra Hummer- 
parken. Hummerparken er et 
unikt byggverk i tre og blikk, med 
ulike takhøyder og utbygg. Rett 

og slett en katedral for havets 
Kardinal! Vi får litt fortelling på 
veien til, samt omvisning i Hum-
merparken av vår lokale guide.   

Etter besøket i Hummerparken 
har man god tid til å spasere 
rundt på øyen slik man ønsker. 
Om man vil kan man ta spaser-
turen nordover, til Garvikjå – for 
å se (og kanskje prøve?) noe så 
finurlig som en kabel-ferge. 
På ettermiddagen samles vi igjen 
på kaien for vår avgang med 
skyssbåten tilbake til Eidesvik. 
Vi kjører nordover til Sand-
vikvåg hvor vi tar fergen til 
Halhjem – og ankommer så  
Bergen ved åtte-tiden
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 Kabelferja 
© Terje Rakke / Nordic Life AS / www.fjordnorway.com 
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FEDJE

På Fedje – en øy helt ute i havgapet – har båten og årene vært et 
nødvendig redskap for å holde kontakten med omverdenen.  
Fisket har vært viktigste næringsveien på Fedje frem til våre dager. 

Fedje - med breisida mot storhavet

Kombiner gjerne turen 
til Fedje med et  
ettermiddagsbesøk på 
Vestnorsk Utvandrings-
senter på Sletta.  
 
Be om tilbud!

©Galleri Fedje

Hellisøy fyr.

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi kjører over Nordhordlands-
broen og videre til Sævrøy der vi 
tar fergen over til Fedje. Vi blir 
møtt av vår lokale guide som tar 
oss med på en interessant rund-
tur på øya. 

Vi besøker kirken og vi nyter  
utsikten fra Trafikksentralen. 
Kanskje blir det anledning til å 
handle litt laks eller sardiner. Fra 
bussen vil vi se Hellisøy fyrstasjon, 
som ligger på en liten øy uten-

for Fedje. Anlegget har et 32,2 
m høyt fyrtårn i støpejern som 
står på en lav granittsokkel.  
 
Fyrstasjonen har stor aldersverdi 
med landets nest eldste støpejerns 
fyr, og har fremdeles høy grad 
av opprinnelighet, med linse- 
apparatet fremdeles i drift. Vi 
skal spise lunsj på Holmen Cafe, 
og på slutten av dagen tar vi  
fergen tilbake til Sævarøy og drar 
hjemover til Bergen. 

Denne turen kan kombineres 
med et ettermiddagsbesøk på 
Vestnorsk Utvandringssenter på 
Sletta. Be om tilbud!

VARIGHET 
Ca. 7,5 timer

TIDSROM 
09:00 til 16:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Omvisning med lokalguide på Fedje 
• Lunsj 

 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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FITJAR

Fitjar er kjent for sin svært vakre skjærgård med utallige holmer 
og skjær. Her finner vi Peraløo hvor vi bli underholdt med gode 
historier rundt gjenstander fra svunne tider. 

Fitjar - fra vikinghistorie til nyere tid

Peraløa

Fitjar kyrkje

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi starter fra Bergen og kjører til 
Halhjem for ferge over til Sand-
vikvåg, før turen går videre til 
Fitjar. Første stopp er Peraløo, 
med historiefortelling og kåseri 
av Per Drønen - som er eier og 
har restaurert dette flotte stedet. 
 
De siste dyrene ble flyttet ut 
for tjue år siden, og nå er det  
selskapslokale og privat museum 
i den gamle løa på Fitjar. Der-
som bordkavaleren er litt kjede-
lig kan likevel besøket her i Pe-
raløo bli en hyggelig stund. Det 
finnes nemlig nok av ting en kan 

snakke om - alt fra reisekister og 
kaneslede, til skolebøker og kjøk-
kenutstyr. Alle som har levd en 
stund vil finne noe de kjenner 
igjen i det «den gamle fjosen».   

Etter besøket i Peraløo blir det 
omvisning i Håkonarparken og 
Fitjar kirke. Fitjar er kjent for 
slaget på Fitjar. Spelet ”Kongen 
med Gullhjelmen” eller Håkonar- 
spelet er et spel til minne om kong 
Håkon den Gode og slaget. Hvil-
ket år slaget stod er uvisst, men 
man regner med at det var i år 
959, 960 eller 961. Håkonarpar-

ken ligger i Fitjar med ein statue 
av Håkon den Gode. Statuen 
er laget av bildehuggeren Anne 
Grimdalen og ble avduket av 
kong Olav V i 1961 under 1000-
års jubileet for slaget på Fitjar.
 
Fitjar kirke er en trekirke frå 
1867. Den er en tredelt langkirke 
med kor, sakristi og et forhus 
med tårn.

Det blir lunsj på Fitjar Fjord- 
hotell. På ettermiddagen kjører 
vi tilbake til Sandvikvåg og videre 
til Bergen. 

VARIGHET 
Ca. 7,5 timer

TIDSROM 
09:00 til 16:30

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Omvisning og historiefortelling i Peraløo 
• Inngang og omvisning i Fitjar Kirke og 
Håkonarhaugen 
• Lunsj på Fitjar Fjordhotell 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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FUSA og ENGEVIK GARD

Fusa ligger i det frodige og åpne fjordlandskapet i Midthordland. Her 
finner vi Engevik Gard ved Sævareidfjorden, en kulturperle fra 
1700-tallet.

Fusa og Engevik Gard

Idylliske Engevik Gard

Frodig i hagen på Engevik Gard.

Fuglene trives også på Engevik Gard.

 Kjøp turen på

reiser@tide.no 
tlf. 05505  

VARIGHET 
Ca. 7,5 timer

TIDSROM 
08:45 til 17:45

INKLUDERT

• Bussturen og alle ferjeutgifter
• Omvisning i Holdhus Gamle Kyrkje
• Lunsj og omvisning på Engevik Gaard 
 
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Vi starter i Bergen og kjører til 
Samnanger. Fra Tysse kjører 
vi langs Samnanger-fjorden til  
Eikelandsosen og videre til 
Holdhus Gamle Kyrkje der vi 
skal ha omvisning. Kirken er 
antakelig bygget på 1720-tallet, 
kort tid etter at den opprinnelige 
stavkirken ble revet. Den var i 
privat eie fram til 1876, da det 
ble snakk om å skifte ut kirken 
enda en gang. Den ble da gitt til  
menigheten, som siden solgte 
den til hotelleier Hans Holdhus.
Han solgte kirken videre til  

Fortidsminneforeningen i 1900.  
Kirken har en komplisert  
bygningshistorie, og har deler fra 
flere forskjellige perioder. Koret 
er fra midten av 1800-tallet, 
skipet er fra tidlig 1700-tall, og 
tårnoppbygget er enda eldre.
 
Nå nærmer det seg lunsj og vi 
setter kursen mot Engevik Gard 
der vertskapet Anne og Lars J. 
Ditmarsen ønsker velkommen til  
gards.  Tunet var bygd av general- 
major  Christian Wilhelm  
Segelcke, kommandant for   

Søndre Bergenhusiske Infanteri- 
regiment. De viser mer enn 
gjerne fram denne embetsgar-
den fra 1723 med 9 forskjellige  
bygninger.  

Hjemvegen går til Venjaneset 
med ferje til Hatvik og så tar vi 
turen innom Lysefjorden og ser 
på ruinene etter Lyse Kloster. 
Her er det en rik og interessant 
historie og det gir en spesiell 
stemning å rusle rundt i de vel 
850 år gamle ruinene. Nå kjører 
vi over Fanafjellet og hjem igjen. 

©
Sam
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GULATINGET og EIVINDVIK

Tusenårsstaden Gulatinget er et moderne tingsted, 
med kraftfulle uttrykk, passende for en ny tid.

Gulatinget og Eivindvik

Eivindvik

God velkomst på Eivindvik 
Fjordhotell

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Tusenårsstaden Gulatinget er 
reist med monumentale kunst-
verk av skulptøren Bård Breivik. 
De majestetiske installasjone-
ne ”Tingveggen”, ”Tinghella” 
og ”Eldsirkelen bærer bud om 
den innvirkningen Gulatinget 
har hatt for Norge som nasjon.   
Skulpturene er supplert av ”ting-
menn” - individuelle skulpturer 
plassert i landskapet. På tusen-
årsstedet kan folk på ny komme 
sammen og drøfte aktuelle saker 
som de er opptatt av. Gulatinget 
handler om å løse konflikter 
gjennom forhandlinger og dialog. 

Dette er den stolte arven fra Gula- 
tinget.

På denne turen får vi oppleve 
Tusenårsstaden Gulatinget med 
lokal guide som formidler  
historien knyttet til Gulatinget 
og Gulatingsloven, og det første 
norske forsvaret, Leidangen. Så 
skal vi ha omvisning i Eivind-
vik. Krossteigen er området ved  
Gulen kyrkje som er det auten-
tiske og første Gulatinget omtalt 
i de eldste kongeskriftene. Her 
er de to berømte korsene som 
er tusen år gamle, Herresalen og  

Prestegardskaien. 

Henrik Wergeland var her i 1832 
og skrev det berømte diktet  
«Eivindvig».  I tillegg er det en 
stor mur som omkranser hele 
området, og det er mange spen-
nende historier å berette herfra.  

Vi har lunsj på Eivindvik Fjord-
hotell. Vi kan få servert fersk 
torsk eller annen kortreist fisk. 

Hjemturen går på andre veier 
enn der vi kjørte i formiddag.

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
08:30 til 17:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Omvisning på Tusenårsstaden/Gu-
latinget/Eivindvik 
• Lunsj på Eivindvik Fjordhotell 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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GULEN og SKJERJEHAMN

I Gulen er spennet langt fra de nakne øyene i vest til 
de frodige landbruksbygdene mellom fjellene i øst. 
I overveldende vakker natur får vi et innblikk i historien 
til den engang så travle kystkommunen.

Gulen og Skjerjehamn

Gulen

Gulen båthavn

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Kystkommunen Gulen ligger 
helt sørvest i Sogn og Fjordane 
 mellom Sognefjorden og Fens-
fjorden. Spennet er langt fra 
de ytterste nakne øyene mot 
Nordsjøen i vest, til de frodige 
landbruksbygdene mellom de 
ville fjellene i øst. Til tross for 
en overveldende vakker natur 
er Gulen likevel mest kjent som 
opphavssted for Nordens første 
kjente lover og domstolen  
Gulating. 

 Vi kjører via Lindås til Leir-
våg der vi tar ferjen til Sløvåg. 

Guiden vår tar oss med på en 
tur i området før vi kjører til 
Skjerjehamn der vi kan beundre 
monumentet av Kong Olav av 
kunstneren Knut Steen.

Skjerjehamn er et gammelt  
handelssted og et viktig knute-
punkt for skipstrafikken på Vest-
landet. Her på denne lille øya har 
mennesker gjennom historien 
møttes og delt opplevelser i et 
yrende folkeliv. Her var det blant 
annet pensjonat, slip, trelastlager, 
fiskemottak, post, telegraf  og 
butikk. 

Tidene endret seg da transporten 
ble flyttet til landeveien, det 
ble stille og tomt på Skjerje-
hamn. Stillheten varte i mange 
tiår, men nå er den tiden forbi! 

Vi kikker innom den gamle land-
handelen med utstillinger av ting 
som ble solgt i ”gamle dager” før 
vi spiser lunsj.

Hjemturen går via ferjen Sløvåg 
– Leirvåg og denne gangen kjø-
rer vi over Austrheim og Radøy 
tilbake til Bergen.

VARIGHET 
Ca. 8,5 timer

TIDSROM 
09:00 til 17:30

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Lokal guide 
• Lunsj 
 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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JONDAL

Nasjonalparklandsbyen Jondal knytter fjorden, fjellet 
og fonna sammen i en helhetlig opplevelse. Her finnes 
isbre, stein og fjell, fosser og fjord kombinert med 
estetikk og håndverk.

Jondal

Moreller på Bleietunet ©Olav Bleie

Epleblomstring i Hardanger
©Destinasjon Hardangerfjord

Steinsdalsfossen nær Norheimsund  
©Destinasjon Hardangerfjord

 Kjøp turen på

reiser@tide.no 
tlf. 05505  

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
09:15 til 18:00

INKLUDERT

• Bussturen med ferjer
• Kaffe og tebrød på Jondal hotell  
• Lunsj på Hardanger Gjestegård 
  
 
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Byggeskikken i Jondal er sær- 
preget med mange sveitserhus 
med helletak og velstelte fruktha-
ger. Over bygda ruver den store  
Hardangerkatedralen og langs 
ved sjøen finner du kulturminner  
både fra bronsealder og mer  
moderne tid. 

Vi tar en kaffe med noe lite attåt 
først, før vi får rusle litt rundt på 
egen hånd. Deretter møtes vi for 
besøk i Jondal kirke. Den vakre 
Hardangerkatedralen er bygget i 

1888 og er den største i Hardan-
ger. Altertavlen er malt av kunst-
neren Nils Bergslien. De gamle 
kirkeklokkene fra 1200-tallet er 
tatt vare på.
Vi fortsetter til Alsåker der vi 
skal spise middag på særprege-
de Hardanger Gjestegard som 
ligger vakkert til helt nede ved 
Hardangerfjorden omkranset av 
frukttrær, fjord og fjell. 

Hardanger Gjestegard er bygd 
opp i lokalene til et tidligere 

frukt- og bærpresseri fra 1898. 
Hovedbygning, kårhus, naust 
og 2 kvernhus ble restaurert i 
begynnelsen på 1990-tallet og i 
1997 ble Sjøbua tatt i bruk til ut-
leie. Her får vi servert hovedrett 
med eplesaft til, dessert og kaffe.

Vi tar oss god tid på Alsåker før 
turen går videre til Utne med  
ferje til Kvanndal og hjem igjen. 

©
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OSTERØY

Bli med på en interessant tur gjennom Osterøys vakre 
og varierte natur, samtidig som vi får et innblikk i øyas 
historie. 

OSTERØY

Hamre kirke på Osterøy

God mat og service på Fjordslottet

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Kommunevåpenet er i sølv, 
tre blå økser med bladene ned.  
Utgangspunktet for motivet er 
tømmermannsbilen, eller øksen 
som blir brukt i bygningsarbeid. 
På Osterøy har bygningsfaget 
lange tradisjoner. Øya ligger nær 
Bergen der små og store branner 
ofte herjet. Ostringene bygde opp 
igjen byen og de bygde og nytt 
etter som byen vokste. Mange 
hus på Osterøy bærer preg av 
godt bygningshåndverk.

Vi kjører over Osterøybrua 
og først skal vi besøke Oster-
øy Museum - et tun med i alt ti 
bygninger. På tunet kan du hente 

kunnskap og kveik enten du vil 
søke deg tilbake til det gamle 
bondesamfunnet, vil oppleve 
skolevesenet på vegløse steder 
i Osterfjorden, eller du vil opp-
dateres på nyere tids industri og 
handverk. Her er utstillinger om 
byggeskikk, handverk, husflid og 
småindustri og et tekstilloft.

Vi spiser lunsj på Fjordslottet før 
vi kjører til Hamre kirke. Hamre 
var hovedkirke for hele Nord-
hordland og lenge den eneste. 
Bygningsrester i den nåværende 
tømmerkirken viser at her stod 
en stavkirke i middelalderen. 
Den utvendige trekledningen er 

tjærebredd, og Hamre kirke er 
blant de mest autentiske av tøm-
merkirkene som avløste stavkir-
kene etter reformasjonen.

Undervegs vil vi også stoppe ved 
Bullahuset – Ole Bull sitt hus på 
Osterøy. Etter flere år i utlandet 
kjøpte Ole Bull gården på Vales-
trand i 1858. Her bygde han et nytt 
hus i sveitserstil og ble boende 
her fram til han kjøpte Lysøen i 
1872. Mange kjente personer be-
søkte Ole Bull på ”Bullahuset”, 
blant annet Bjørnstjerne Bjørn-
son, Edvard Grieg og ”Myllar-
guten” Torgeir Augundsson.  
Ingen inngang/omvisning.

VARIGHET 
Ca. 6,5 timer

TIDSROM 
10:00 til 16:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Inngang og omvisning i Hamre Kirke og 
Osterøy museum 
• Lunsj på Fjordslottet 
 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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SANDVIKEN og 
ØYGARDEN

De rike fiskeriene langs norskekysten har til alle tider 
vært selve forutsetningen for å kunne leve og bo her. 
Vi besøker Norges Fiskerimuseum og Kystmuseet.

Sandviken og Øygarden

Norges Fiskerimusem i Sandviken.

Kystmuseet i Øygarden

Orientering på Kystmuseet

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

I hjertet av Sandviken, inne i 
noen av de best bevarte sjø- 
bodene i Bergen, finner vi Norges 
Fiskerimuseum. Her er blant 
 annet tørrfiskbodene verdt å  
trekke frem som et unikt kultur- 
minne, fra den gang Bergen var 
sentrum for en verdensoms- 
pennende tørrfisktransport.  
Vi får en omvisning her, og kaffe 
med svele – før ferden fortsetter 
ut mot Sotra og Øygarden. 

Vi kjører til Ovågen der vi skal 
besøke Kystmuseet. Først spiser 
vi en enkel lunsj, fiskesuppe 
(inkl. påfyll) med brød til, før det 
blir museumsbesøk.  

Museet er et økomuseum, med 
naturopplevelser og kulturminne 
der de naturlig hører hjemme i 
det særegne Øygardslandskapet. 
Selve museumsbygget ligger lunt 
til i Ovågen nær et restaurert 
naustmiljø. Her finner vi to naust 
med tradisjonelle båter fra Øy-
garden, samt et våningshus og en 
stor sjøbu med en samling fiske-
redskap.

Vi skal se film og oppleve utstil-
lingen. Deretter tar guiden fra 
museet oss med ut i kystland-
skapet og viser oss kontrasten 
mellom den høyteknologiske 
gassproduksjonen og energi- og 

ressurs-utnyttingen i den gamle 
fiskerbondens husholdning. 
På den guidede turen får vi se  
restaurert kvernhus, gamle torv- 
myrer med torvhus, sjøbruks- 
miljø på Herdlevær og restaurerte 
steinhus på Breivik. Vi får også 
en tur innom Kollsnes gass- 
anlegg der vi får en orientering 
om oppbygging og drift.

VARIGHET 
Ca. 7,5 timer

TIDSROM 
09:00 til 16:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Omvisning samt kaffe og vaffel på 
Fiskerimuseet 
• Suppelunsj på Kystmuseet 
• Inngang på Kyst- og Fiskerimuseet 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no
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SOTRA OG TELAVÅG

Vi besøker det militære kulturminne Fjell festning og 
Nordsjøfartmuseet i Telavåg. 

Sotra og Telavåg

Nordsjøfartmuseet i Telavågen

Fjell Festning

Utsikt fra Fjell Festning

 Kjøp turen på

reiser@tide.no 
tlf. 05505  

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
09:45 til 17:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Omvisning og orientering på Fjell 
Festning 
• Lunsj og  inngang på Nordsjøfartmuseet 
  
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Festningsanlegget på Fjell ble  
bygd av den tyske okkupasjons- 
makten med formål å sikre  
innseilingen til Bergen. Arbeidet  
startet i 1942 og pågikk helt til 
den tyske kapitulasjonen i 1945. 
Fjell festning var en del av ”At-
lanterhavsvollen” – den tyske 
festningslinjen som gikk langs 
Atlanterhavskysten fra Nordis-
havet til Pyreneene. 

Etter  2. verdenskrig tok det  
norske forsvaret over Fjell fest-
ning - i første omgang som en 
del av Kystartilleriet, siden ble 
anlegget nyttet som radarstasjon.

Forsvaret la ned sin virksomhet i 
2004 og samme året vedtok Riks-
antikvaren å frede Fjell festning 
som et militært kulturminne.  
Siden er det utført mye arbeid 
for å sikre anlegget og gjøre det 
tilgjengelig for publikum. Det er 
blant annet reist et vernebygg  
over kanonbrønnen som fungerer 
som kafé. Turen går direkte 
til Fjell Festning der vi får en  
orientering av museets omviser.

Vi fortsetter til Telavåg og Nord- 
sjøfartmuseet. Her skal vi se ut-
stillingene og filmen om Telavåg- 
tragedien. Fiskeværet Telavåg 

står i en særstilling i norsk okku-
pasjonshistorie. Fra den 30. april 
1942 ødela og brente tyskerne 
alle hus, førte bort alle husdyr 
og senket alle fiskebåter som de 
selv ikke ville gjøre nytte av. Alle 
menn mellom 16 og 60 år - 76 til 
sammen - ble arrestert og sendt 
til Sachsenhausen og andre kon-
sentrasjonsleirer. Kvinner, barn 
og eldre ble internert og holdt 
som fanger på Framnes Folke-
høgskole i Hardanger fram til 
mai 1944. Ingen norsk bygd eller 
by ofret så mye under krigen som 
Telavåg. Vi skal også spise en  
enkel lunsj med kaffe her.
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SOTRA OG ØYGARDEN

Vi besøker Fjell festning og Kystmuseet i Øygarden.

Sotra og Øygarden

Fjell festning

Kystmuseet i Øygarden

Ustilling Kystmuseet

 Kjøp turen på

reiser@tide.no 
tlf. 05505  

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
09:45 til 17:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Omvisning og orientering på Fjell 
Festning 
• Lunsj og  inngang på Kystmuseet 
  
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no

Festningsanlegget på Fjell  
Festning ble bygd av den tyske 
okkupasjonsmakten med for-
mål å sikre innseilingen til Ber-
gen. Fjell festning var en del av  
”Atlanterhavsvollen” – den tyske 
festningslinjen som gikk langs 
hele Atlanterhavskysten fra Nord- 
ishavet til Pyreneene. Vi kjører 
direkte til Fjell Festning der vi 
får en orientering av museets  
omviser.

Deretter drar vi til Ovågen hvor 
vi besøker Kystmuseet. Her skal 
vi først spise en enkel lunsj som 
er fiskesuppe med brød til. Vi 

besøker så museet. Museet er et 
økomuseum, med naturopplevel-
ser og kulturminne der de natur-
lig hører hjemme i det særegne  
Øygardslandskapet. Selve  
museumsbygget ligger lunt til i  
Ovågen nær et restaurert naust-
miljø. Her finner vi to naust med 
tradisjonelle båter fra Øygarden, 
samt et våningshus og en stor 
sjøbu med en samling fisker- 
redskap.

Vi skal se film og oppleve utstil-
lingen. Deretter tar guiden fra 
museet oss med ut i kystland-
skapet og viser oss kontrasten 

mellom den høyteknologiske 
gassproduksjonen og energi- og 
ressurs-utnyttingen i den gamle 
fiskerbondens husholdning. På 
den guidede turen får vi se re-
staurert kvernhus, gamle torv-
myrer med torvhus, sjøbruksmil-
jø på Herdlevær og restaurerte 
steinhus på Breivik. Vi får også 
en tur innom Kollsnes gassan-
legg der vi får en orientering om 
oppbygging og drift.

Vi avslutter med ettermiddag-
skaffe på museet før turen går 
hjem igjen.
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STEINSTØ i Hardanger

Besøk og lunsj på fruktgarden Steinstø i Hardanger. 

Steinstø i Hardanger

I Steinstø Frukt- og  
Kakebu selges kvalitets- 
frukt og -bær, heimelaga 
eplemost, syltetøy og 
gelear, smurde lefser, 
eplekaker og mangt anna 
godt.. 

Steinstø Fruktgard

Bakom Steinsdalsfossen  
©Terje Rakke/Nordic Life

Kortreiste råvarer 
på Steinstø Fruktgard

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi starter om lag kl. 10.00 fra 
Bergen og kjører over Kvamsko-
gen til Steinsdalen der vi stopper 
litt ved Steinsdalsfossen – denne 
merkverdige fossen som vi kan 
spasere under uten å bli våt.

Vi ankommer Steinstø Frukt-
gard, som ligger idyllisk til i 
fredelige omgivelser ved vakre 
Hardangerfjorden. Steinstøslek-
ten har drevet gården i ni gene-
rasjoner. Før i tiden var driften 
tradisjonell, men de siste fem-
ten årene har dette endret seg. 
I stedet for at frukt og bær blir 

levert til grossister, blir i dag alt 
solgt direkte fra garden! Den 60 
mål store eiendommen har 3.500 
frukttrær, samt felter med bringe- 
bær og jordbær… 

På Steinstø blir vi først servert 
lunsj i gårdens selskapslokaler. 
Så blir det hagevandring sammen 
med fruktbonden i lier som 
blomstrer i mai og bugner av 
frukt fra jonsok til oktober. Ut-
sikten over fjord, fjell og Folge-
fonna setter alle sanser i sving. I 
sesongen kan vi handle jordbær, 
moreller, plommer, eple, pærer 

og eplesaft. Salg av reiseminne, 
nisser, troll og lokale husflids-
produkt. 

Vi tar en pause på Kabuso i  
Øystese på hjemveien, med kaffe 
og Hardangerlefse.

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
08:30 til 17:30

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Lunsj 
• Omvisning på Steinstø Fruktgard 
• Kaffe/lefse på Kabuso 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no

3736



TYSNES

Vi kjører til Halhjem der vi tar 
ferjen over til Våge og møter 
guiden vår. På rundturen kan vi 
oppleve Vevatne med historiske 
tradisjoner, gravfeltet og bauta-
steinene på Årbakka fra folke-
vandringstiden, Heio der Anne 
Knutsdotter bodde, Onar-
heimsgildet med rik mellomal-
dershistorie, kulturminnet 
kalkovnene på Flakka og mye 
mer.

Stedsnavnet Haaheim betyr 
stedet som ligger høyt – eller 

stedet til de som tjener gudene. 
Haaheimsfolket eide garden i 
nær 300 år. 

I år 2000 kom Torstein en dag 
gående opp vegen til Haaheim. 
De gamle trærne flettet grenene 
sammen over vegen og husene 
lå vekkgjemte i en gammel hage. 
Torstein ville vekke det historis-
ke tunet fra dvalen det lå i. Han 
fikk overta garden og har sakte 
men sikkert restaurert tunet og 
tatt tilbake kultur-landskapet.

Den nordlige delen av øya er idyllisk og fruktbar, og har 
tydeligvis vært et hellig område i eldre tider. Flere gårds- 
navn i området er knyttet til den gamle gudedyrking, og 
vi kan love en «gudommelig» opplevelse for sansene 
hos Torstein på Haaheim.

Tysnes

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
09:10 til 18:00

INKLUDERT

• Bussturen med ferge
• Rundtur med lokal guide
• Lunsj

For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no

Tysnes er en øykommune 
med et samlet areal på 
255 km². Innbyggertallet 
er ca. 2800.

 Våge er kommunens eneste tettsted med litt over 500 innbyggere.

Haaheim Gaard ligger i fjellsiden ved 
foten av Tysnessåta. Hotellet er et 
av de minste i De Historiske hotel & 
spisesteder, og ligger i en rosekledd 
kulturhage med lysthus og kapell. 
Hotellet har hagekafé og restaurant. 

Tysnesbunaden

Kortreiste råvarer 
på Haaheim gard

 Kjøp reisen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

På Haaheim spiser vi lunsj, blir 
underholdt med lurspill og kan 
vandre i den flotte hagen med 
1500 roser. 

Hjemturen går via Tysse.
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ULVIK

Innerst i Hardangerfjorden, mellom høye snødekte fjell, ligger 
perlen Ulvik. Her finner man Norges eneste frukt- og siderrute 
med tre selvstendige gårdsbedrifter som tilbyr både egen- 
produsert eplesider og andre velsmakende gårdsprodukt.

Ulvik

Hardangerbunad ©Terje Rakke.Nordic Life AS.  
Reisemål Hardanger Fjord as. Fjord Norge AS 

Utsikt fra Ulvik © R. Kager

Fristelser på glass fra Syse Gard

 Kjøp reisen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  

Vi kjører over Kvamskogen og 
langs Hardangerfjorden med 
flott utsikt over til Folgefonna. Vi 
får se  Hardangerbroen og kjører  
videre innover fjorden. Vel  
fremme i Ulvik skal vi besøke  
Syse Gard, hvor de har dyrket  
frukt i 5 generasjoner. Hoved- 
produksjonen er epler, men 
de dyrker også plommer,  
pærer og moreller. De siste  
årene har de også foredlet  
frukten ved å nytte tradisjonelle 
hermetiseringsteknikker ved å 
legge frukten på glass. 

Å dyrke frukt kan se enkelt 
ut, men ved et besøk her på  
gården vil du få lære hvor 
mye arbeid som ligger bak det  
ferdige produktet. Kanskje man 
får lære noen knep og triks å ta 
med hjem til sin egen frukthage? 
Det finnes også sau på gården og 
de har lang tradisjon for å lage 
kjøttmat. Dette blir en lærerik og  
interessant dag. 

På Syse Gard blir det først om-
visning og lysbildefremvisning 
om produksjonen,tradisjonene og  

livet på gården med ulike smaks-
prøver. Deretter blir det lunsj 
basert på gården sine produkter. 

Vi avslutter besøket i gårds- 
utsalget der den som vil kan 
handle med seg frukt- og kjøtt-
produkter hjem. 

På veien hjem kjører vi via 
Voss, Dale og Vaksdal tilbake til  
Bergen.

VARIGHET 
Ca. 9 timer

TIDSROM 
09:45 til 17:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Besøk og omvisning  på Syse gard
• Lunsj  
• Kaffe  
 
For priser, se vedlegg. 

Flere turforslag finner du på tide.no
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VOSS

Vi besøker Voss og spiser lunsj på Store RIngheim 
Gaard. På Voss møter vi vår lokale guide som skal ta 
oss med på en liten runde i bygda. 

Voss

Voss ligger vakkert til langs vangsvannet.

©Store Ringheim

©Store Ringheim

Hun/han vil ta oss med til Bor-
dalsgjelet der vi kan oppleve vill-
mark i gangavstand fra Voss sen-
trum (men vi kjører buss!) Det 
dype og dramatiske Bordalsgjelet 
er tilrettelagt for publikum med 
sti innover i gjelet, utsiktspunkt, 
informasjonstavler og benker. 
Her har du god utsikt til de fan-
tastiske jettegrytene.

Guiden vår vil vise oss lokale 
minnesmerke, bl.a. skulpturen av 
Knute Rockne - en amerikansk 
fotball-legende som var trener 
ved Notre Dame universitetet - 
var fødd på Voss. Den 31. mars 
2006 ble det avduket en ny Rock-

ne-skulptur på Voss; på plenen 
foran Fleischer’s Hotel. Skulptu-
ren er en gave fra den amerikan-
ske kunstneren Jerry McKenna 
og er identisk med tilsvarende 
skulptur på Notre Dame Univer-
sitetet.
Kanskje forteller guiden om 
medaljebygda Voss med minst 
87 OL- og VM-medaljer!
Etter omvisningen kjører vi for 
å spise lunsj på Store Ringheim 
Gard. Det er en svært gammel 
gård som ligger omtrent en km 
fra Vossevangen. Det ligger en 
gravhaug fra jernalderen på gar-
den. Garden kom i nåværende 
eier Svein Ringheims slekts eie i 

1778 da den ble kjøpt av enken 
etter presten Jens Bergendahl. 
Før den tid hadde den i lang tid 
vært eid av ulike presteenker og 
drevet av forpaktere. I 1860 åre-
ne omregulerte Peder Ringheim, 
tippoldefar til Svein, gardstunet 
og flyttet løa, stabburet og fjøsen 
slik at det ble et moderne firkant 
tun med gardsplass.  Driften på 
gården har hele tiden vært tradi-
sjonelt husdyrdrift med kyr og 
sau, et par griser til mat og hester 
til arbeidskraft.

Vi reiser fra Voss ca. kl. 15:00 og 
kjører til Bergen igjen – også nå 
via Dale. 

VARIGHET 
Ca. 8 timer

TIDSROM 
09:00 til 17:00

INKLUDERT

• Bussturen med bompenger
• Lokalguide på Voss   
• Lunsj på Store Ringheim gard 
 
 
For priser, se vedlegg. 

Les mer på tide.no

 Kjøp turen på

reiser@tide.no
tlf. 05505  
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Kortreist mat
Kultur & historie
Lokalt vertskap

Tide
Dagsturer 
Hordaland

Mer informasjon om turene 

reiser@tide.no
tlf. 05505  


