SOMMERDAGSTUR 22.07.20

UTSIRA - en fargeklatt vest i havet!

Avgang fra Sandnes Bystasjon kl. 07.45, fra Lura
kl. 08.00, Stavanger Byterminal kl. 08.15 og
Flotmyr kl. 10.30. Ferge fra Mortavika til Arsvågen kl. 09.00. Vi fortsetter videre inn til Haugesund, hvor det blir båt til Utsira kl. 11.00.
Overfarten tar 1 time og 10 minutter. Selve båt
turen er også en opplevelse i seg selv. Om bord
venter formiddagskaffe.
Velkommen til Utsira – en av Norges mest eksotiske øyer i vest og Norges minste kommune.
Vest for Karmøy ligger øya på 6,5 km2 og som har
218 innbyggere.
Skjoldblad er Utsira sin kommuneblomst og fuglen
gulbrynsanger er øyas kommunefugl.

På Utsira blir vi møtt av vår lokale guide. Han tar
oss med på en spennende tur, «Utsira rundt».
Opplevelsene er mange på de få og smale veiene
som finnes her på øya.
Utsira Fyr, Norges høyest beliggende fyr, 68 moh.
Fyret er automatisert og ble avbemannet i 2004.
Utsira fyr har besørget værobservasjoner for
Metrologisk institutt siden 1867 og er Norges eldste metrologiske stasjon i sammenhengende
drift. Vi kjører fra nord til sør med stopp blant annet ved Utsira kirke, Siratun og ved bysten av nord
Europas første kvinnelige ordfører.

På Krambuloftet venter dagens middag, lokal plukkfisk. Til dessert blir det dronning Maud pudding og
kaffe. Krambuloftet eller Joker Utsira er ikke bare et
spisested, men en nærbutikk med post og tipping.
Fra deres kjøkken i 2 etasje leverer de på bestilling
alle typer middager, påsmurt, koldtbord og smørbrød.

Sandstranden i Sørevågen er et ideelt sted for
«friskuser» som ønsker seg en dukkertsommerstid.
Det er på tide å si farvel til Utsira. MS Utsira har
avgang kl. 14.45. Ankomst Haugesund kl. 16.00.
Om bord serveres ettermiddagskaffe. Fra Haugesund kjører vi tilbake til Bokn og det blir ferge fra
Arsvågen. Vi beregner å være i Stavanger og Sandnes ca. kl. 18.30 / 19.00.

Pris pr. person

kr 1 350,-

Prisen inkluderer: Bussturen, alle ferger,
MS Utsira t/r, formiddagskaffe, guide på
Utsira, middag og dessert på Krambuloftet,
ettermiddagskaffe, reiseleder fra
ReiseExperten.

Etter middag på Krambuloftet kjører vi videre østover på øya hvor vi får se vindmøllene og ruinene av
Utsira Radio, samt bunkers og kanonstilling fra
andre verdenskrig.
Øykommunen kan også by på et verneverdig kystlandskap.
Du kan vandre på turstier i marka, oppleve kystkultur på det lokale museet eller jakte (med kikkert) på
nye arter i et av Norges flotteste fugle-eldoradoer.
Det er observert over 310 forskjellige fuglearter på
Utsira. Ornitologer fra hele Europa drar til Utsira i
trekksesongen om våren og høsten.

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

