
                                                                                      
                         
                                                                           
 

 

ULVIK I HARDANGER 2020 
 

 
 

Den eneste frukt- og 
siderruta i Norge finner 
vi i Ulvik. Tre 
gårder – mange 
forskjellige opplevelser 
fra gård til. Vi tar med 
oss en av de – 
Hardanger Saft- og 
siderfabrikk.  
 
Turen til Ulvik går 
gjennom flotte 
Hardanger langs  flere av 
fjordarmene til 
Hardangerfjorden.  
Vi kjører gjennom 
Norges største 
fruktdistrikt og alt ligger 

vel til rette for å få oppleve fruktblomstringen langs fjordene. Flere fossefall preger 
landskapet, vi tar oss tid til pauser underveis for å se og oppleve. Gode overnattinger på 
det ærverdige Brakenes Hotel.  
 

21.07.20. Dag 1, Sandnes/Stavanger – Ulvik  

Avreise fra Sandnes kl. 08.30, By terminalen kl.09.00. Vi kjører gjennom Rennfast og tar ferge over til Bokn. Vi følger 
E-39 nordover via Aksdal, og videre forbi Ølen og Etne. Vi tar en benstrekk med mulighet for formiddagskaffe ved 
Åkrafjordtunet. Butikken her er også fabrikkutsalg for Lundals spekemat. Lenger inne i Åkrafjorden møter vi 
Langfossen – kåret til en av verdens 6 fineste fosser. Passert Skare møter vi også Låtefossen, også en av landets 

flotte fosser. Fra Odda følger vi en sidefjord av Hardangerfjorden – 
Sørfjorden. Området er ofte kalt frukthagen i Hardanger, et navn som dette 
vakre distriktet bærer stolt. Man mener britiske munker startet fruktdyrking her 
allerede på 1300 tallet, og i dag dyrkes epler, pærer, plommer og moreller. 
40 % av norsk frukt kommer fremdeles fra dette området. I Kinsarvik stopper 
vi hos Sandnes mannen Steinar Rinaldo og får servert en velsmakende lunsj. 
Like ved finner vi også Hardangerbestikk sitt fabrikkutsalg som vi også har tid 
til å besøke. 
 
Vi krysser Hardangerfjorden over broa som ble åpnet i 2013. Vi møter litt av 
Vallavik tunnelen før vi følger Ulvikafjorden innover til fruktbygda. Den eneste 

frukt- og siderruta i Norge finner vi Ulvik. Her sjekker vi inn på Brakenes Hotel hvor vi skal bo i 3 netter. Kvelden 
deponeres til sosialt samvær på hotellet eller en liten spasertur i denne koselige fruktbygda. 

 
22.07.20. Dag 2. 

Frokosten nytes med panoramautsikt utover fjorden. Denne dagen skal utforske noe av de  mange ulike 

opplevelser fra gård til gård. Vi begynner med Syse Gard eit vestlandsbruk som dyrker frukt og held 70 vinterfôra Sau.  

Syse Gard er eit Economuseum innafor frukt og fruktforedling. Vertskapet Gro og Hans driv garden som 

femte generasjon av familien. Her blir det omvisning og vi får hyra om historia, produksjonen og livet på 

garden gjennom året. Ikkje minst får vi smake på nokre av produkta som er produserte på garden, Og 

avslutter besøket med kjøttsuppe, lokalt brød med flatbrød. Og det blir selvfølgelig en dessert av plommer 

med hakka valnøtter og krem. Videre etterpå forsetter vi til neste gård som er Lekve gard/Hardanger Saft-og 



                                                                                      
                         
                                                                           
 

 

Sider fabrikk. Etter disse flotte besøk kjører vi ned til Hotellet og slapper av før kveldens middag i hotellets 

Restaurant. 
 
 

23.07.20. Dag 3. Utflukt til Voss. 
Etter frokost finner vi bussen og setter kursen mot Voss, vi følger veien langs Ulvikafjorden 

gjennom omdel lange Vallaviktunnellen på 7,5 kilometer og ser 
dagslyset igjen i Granvin. P å veien videre til Voss kjører vi gjennom 

Granviksbygda og får også med oss den kjente Skjervefossen. Vi er framme på 

Voss og setter av noen timer her for besøk ideeneflotte Bygda. Hvis ønskelig 

kan denne tas av hver  enkelt. Voss Gondolbane på Vossevangen og taubanen 

går fra sentrum til toppen av fjellet på Hanguren  på 820 meter over havet med 

en fantastisk utsikt over Vossevangen. Eller bare nyte bygda med sine mange 

attraktive forretninger for Shopping. Utpå ettermiddagen setter vi kursen tiltale til Ulvik og Hotellet. 
 

 
24.07.20. Dag 4,  Ulvik - Suldal - Hjem 
 

Frokosten nytes med panoramautsikt utover fjorden. Vi sier farvel til 
vertskapet og har nå foran oss en flott kjøretur via Sørfjorden til 
Odda-Røldal ned Bratlands dalen til Nesflaten. Videre langs 
Suldalsvatnet, Suldalsosen til Sand hvor det blir en liten stopp for 
besøk i Laksestudio og oppleve Storlaksen som skal opp i 
Suldalslågen. Så videre til Nesvik og en avstikker opp til Skiftun 
bygda og Mikals Laks. Vi får høre om bedriften, smaksprøver vanker 
og selvfølgelig mulighet til og handle med oss foredlet 
Ryfylkeprodukt. Så ferja Nesvik-Hjelmeland videre til Årdal, der vi 
treffer Hjelmelands mangfoldige kultursjef Eldfinn Austigard i hagen 
sin. Eldfinn er en eminent treskjærer og viser oss noen av tskjæringa 
hans. Det nærmer seg ettermiddagskaffe, og den får vi servert fra 
bålkjelen hans. Og attåt hjemmelagede Saupskolter. Det er ikke 

bare kaffen som er blitt varm av veden, det har også bakerovnen i det nye bakstehuset. Så da kan vi få kjøpt 
rykende fersk steinbakt brød med seg hjem. (Må bestilles før avreise fra hotellet om morgenen) 

Da har vi bare en times kjøring igjen via Tau og nye Ryfastunnelen til turens utgangspunkt. 
                                                        

 
Pris 
Turen koster kr. 8.995,-      Prisen inkluderer:   

• Reisen i turbuss med hyggelig sjåfør  

• 3 hotellovernatting i dobbeltrom m/dusj og wc 

• Med frokost & middag. 

• 1 lunsjmåltid 

• Ovisning og servering Syse Gard 

• Cidersmaking på Lekve – både med og uten alkohol 
 

 
Tillegg: Enkeltrom kr. 1000,- 
    Rom med fjordutsikt kr. 600,- 
 

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


