
 

Klassikeren Kysten Rundt  
- med imponerende fjelloverganger, ikoniske fossefall, unike fjorder, blått hav 

og sjarmerende kystbyer. 

 

Bli med på en reise i vakre landskap og pittoreske byer langs kysten i vest og sør! 

Opplev Sognefjellet og bli med Norges mest moderne og elektrisk drevne sightseeingbåt på 

Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden! På turen fra Flåm til Gudvangen kan vi nyte den flotte 

naturen uten sjenerende motorstøy. Turen videre sørover tar oss over den nye 

Hardangerbrua, Norges lengste hengebru. Vi besøker Haugesund, sildebyen som nå er mest 

kjent for Norsk Filmfestival. Skudeneshavn, som også er skapt av sildefisket på 1800-tallet, 

har bevart nesten alle bygningene fra storhetstiden og viser seg fram på en måte som gir 

byen plass i arkitekturens Norgeshistorie. Etter å ha krysset Boknafjorden med ferje, kommer 

vi til Stavanger. En lokalguide vil vise oss byen og vi får oppleve kontrastene mellom oljebyen 

Stavanger og Gamle Stavanger med sine 173 trehus, oppført på slutten av 1700 - og 

begynnelsen på 1800-tallet. Neste etappe går over Jærens bølgende jordbrukslandskap til 

Egersund. Vi kommer til Jøssingfjorden, skueplass for «Altmark» - affæren under andre 

verdenskrig, og fortsetter forbi sørlandsbyene Flekkefjord, Mandal og til Kristiansand. Langs 

Aust-Agders kyst går ferden videre til trehusbyen Risør, også kalt "Den hvite by ved 

Skagerrak". Siste natt overnatter vi i Drammen, 

som de siste årene har gjennomgått en 

fantastisk forvandling fra å være en slitt og 

trafikkbelastet by til å bli en perle med yrende 

gateliv og koselige fortausrestauranter.  

De fire siste årene ble denne turen fullbooket 

ganske tidlig, så ikke vent – meld deg på! 

 



 

Reiserute 
Mandag 16. august  Trøndelag - Dombås - Otta – Lom – Sognefjellet – Lustrafjorden 

- Sogndal.    

 

Tirsdag 17. august  Sogndal – båttur på Nærøyfjorden – Hardanger – Haugesund

  Båttur på Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden fra Flåm til  

Gudvangen.  

 

Onsdag 18. august   Haugesund – Skudeneshavn – Stavanger. 

 

Torsdag 19. august  Stavanger – bysightseeing med lokalguide. 

 

Fredag 20. august  Stavanger – Jæren – Jøssingfjord - Kristiansand   

  

Lørdag 21. august  Kristiansand – Risør – Drammen 

 

Søndag 22. august  Drammen – Trøndelag 

 

 
 

Turfakta 
Avreise: 16. august – Varighet: 7 dager  

Avreise fra: Steinkjer, Verdal, Levanger, Stjørdal, Trondheim, Melhus, Orkanger og 

Oppdal. (Påstigninger underveis langs reiseruta etter avtale v/bestilling). 

 

Turprisen inkluderer: Bussreise med reiseleder i flg. turbeskrivelse, 1 overnatting Quality 

Hotel Sogndal, 1 overnatting Clarion Collection Hotel Amanda i Haugesund, 2 

overnattinger Clarion Hotel Stavanger, 1 overnatting Comfort Hotel Kristiansand, 1 

overnatting Quality Hotel River Station i Drammen, 6 frokoster, 7 middager, båttur på 

Nærøyfjorden (Flåm-Gudvangen), lokalguide i Stavanger, og alle ferje- og bomveiavgifter. 

 

Pris pr. person:  kr. 11.700,- 
 

Tillegg for enkeltrom:  kr. 2.250,- 

 
 


