SOMMERDAGSTUR 08.07.20
«Costa del»

Kvitsøy

Holmer, øyer & skjær

Bli med til Kvitsøy som består av 167 øyer, holmer Turen går gjennom trange gater i det største tettog skjær. Her bor folk på fem av de største øyene stedet Ydstebøhavn og videre ut til det eneste
og vi får oppleve øylivet på nært.
hummerklekkeriet i Norge. I flatemål er Kvitsøy
den minste kommunen i landet, 5,7 km².
Avreise fra Sandnes Bystasjon kl. 08.30, ReiseInnbyggertallet er ca. 540. Kvitsøy er en grønn og
Experten Lura kl. 08.45 og Stavanger Byterminal frodig øy, men uten skog.
kl. 09.15.
Høyeste punkt ligger 25 m over havet. Når vind
Vi kjører frem til Mekjarvik hvor fergen har avgang og storhavet står på merkes det godt. Kommunen
kl. 10.10 til Kvitsøy. Overfarten tar ca. 35 minutter. har flere lune og gode havner . De to mest kjente
Vi har med oss kaffe og wienerbrød som serveres havnene og tettstedene er Ydstebøhavn i vest og
Leiasundet i øst. Disse er også gamle kjente fiskeom bord.
rihavner.
Etter ankomst står vår lokalguide klar til å ta oss
med på en spennende tur— »Kvitsøy rundt».

Den maritime produksjonen, foruten tradisjonelt
fiske og fangst av hummer og høvring, er oppdrett
av hummer, kamskjell og laks. I tillegg er det en
rekke andre produksjonsbedrifter, blant annet
innen industri og håndverk. Kvitsøy huser også flere
små og store bedrifter innen bransjer som bygg og
anlegg, handel og service.
Kvitsøy har dessuten mye historie knyttet til seg i
form av kulturminner og tradisjoner. De største
severdighetene på øya er Kvitsøy fyr, Kvitsøy kirke,
Steinkorset, Kvitsøy Trafikkstasjon og Hummermuseet.

Etter rundturen kjører vi frem til Kvitsøy Klubbhus
hvor øyas spesialitet venter» Fiskesuppe med fiskekomle», dessert og kaffe.
På ettermiddagen blir det avgang fra Kvitsøy kl.
15.00, ankomst Mekjarvik kl. 15.35. Vi kjører tilbake
til Stavanger, Lura og Sandnes med hjemkomst ca.
kl. 16.30 / 17.00.

Pris pr. person
Kvitsøy fyr har en historie tilbake til år 1700. Da
satte Henrich Petersen opp et såkalt vippefyr i
Ydstebøhavn på Kvitsøy. Fyret bestod av en mast
som hadde påmontert en tverrvippe. I enden av den
var det festet en «ildpanne» som ble fylt med brennende kull og som oppheist hang seks meter over
bakken.
En modell av vippefyret er satt opp like i nærheten
av det nåværende fyrtårnet. I 1829 ble vippefyret
erstattet med et 18 meter høyt sekskantet fyrtårn
med kullbluss på toppen. I 1859 ble tårnet forhøyet
med ytterligere sju meter og utstyrt med
oljefyrt fyrbluss samt et linsesystem.
Toppen av fyret er nå 45 m over havflaten. I 1938
ble fyret elektrifisert og i 1969 ble det automatisert.
Fyret er fredet. En tursti leder opp til fyret og videre
ut til havet i vest.

kr 1 395,-

Prisen inkluderer: Bussturen, alle ferger,
kaffe og wienerbrød, lokalguide på Kvitsøy,
entre og omvisning på Kvitsøy i henhold til
program, fiskekomle med dessert og kaffe,
reiseleder fra ReiseExperten.

Booking 52 80 87 80
reise@reiseexpert.no
www.reiseexpert.no

