SOMMERDAGSTUR onsdag 26. Juli 2017

SUNNHORDLAND – med Halsnøy kloster
Halsnøy, Perlo, Basarholmen – øya med de mange navn. Ligger midt i
Sunnhordlandsbassenget, ytterst i Kvinnherad. Klosteret har en lang og rik
historie som kan leses i både ruiner tilbake til 1100-tallet og stående
bygninger som vært i bruk helt frem til i dag. En flott dagstur med tunneler,
broer og ferger – det er Sunnhordland.
Avreise fra Sandnes/Stavanger kl. 07.45/08.15 Turen
går nordover til Haugalandet og Aksdal hvor vi møter
vår lokalguide. Vi følger Kyststamveien nordover
gjennom Sveio. Sunnhordland er bundet sammen av
tunneler, broer og fergesamband. Først
Bømlafjordtunnelen, så Trekantsambandet med
Stordbrua og til sist ferge over Klosterfjorden fra
Skjersholmane til Ranavik før vi er framme på Halsnøy.
Formiddagskaffen med svele hører med på fergen.
Halsnøy er nok mest kjent for klosteret som sammen
med Utstein kloster var et av fem augustinerkloster i
middelalderen. Klosteret er bygd i 1160 årene av Erling Skakke, i sammenheng med at sønnen Magnus
Erlingsson ble kronet til norsk konge. Halsnøy kloster fikk i
løpet av middelalderen store jordeiendommer og ble et av
de rikeste klostrene i norsk middelalder. Sammen med
lokal omviser får vi se og høre om klosteret – om
historiene om gjenferd som går igjen eller ikke.
Avstandene på øye er korte, og fra en interessant
opplevelse på klosteret tar vi den korte kjøreturen inn til
Sæbøvik og Halsnøytunet. Her finner vi Kafe Dill – kort og
enkelt navn, men desto mer innholds- og tradisjonsrik
hverdagsmiddag. Etter et
to-retters måltid slutter vi av med en kopp kaffe.
Sammen med lokalguiden går turen videre til industribygda
Høylandsbygd, hvor vi på en av skipshallene finner et av verdens
største veggmaleri. Fra Sydnes går turen igjen med ferge – dette er
Sunnhordland. Fra fergedekket ser vi naboøyene Fjelbergøy og
Borgundøy før vi krysser Bjoafjorden over til Utbjoa. Vi følger
Ålfjorden sørover til Vikebygd og Gamlatunet hvor vi stopper for
ettermiddagskaffe m/kanelsnurr. Jakob Rødne tar oss med inn i
historien til stedet vi er på mens kaffen nytes. Tilbake i Aksdal sier
vi farvel til vår lokalguide og hjemturen går samme vei tilbake over
Bokn til Arsvågen.
Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl. 18.45/19.15
Prisen inkluderer:
• Turistbuss m/sjåfør som guider underveis
• For- og ettermiddagskaffe m/noe å bite i
• Innganger/omvisning Halsnøy kloster
• 2-retters middag m/kaffe
• Lokalguide på rundturen fra Aksdal og på Halsnøy

Pris pr. person kr. 995,-*

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale.
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