Randaberg Historielag
Dagstur søndag 27.08.2017
Sirdalen & flott
Lysefjorcruise
Avreise fra Randaberg - parkeringsplassen ved Mega - kl. 0800

Turen følger på E39 til Helleland. Herfra følger vi Gyadalen mot Bjørnestad og passerer Terland Klopp
som er Nordens lengste steinhellebro. Vi kommer så frem til Tonstad hvor det venter kaffe og et
utvalgt bakverk på Tonstad Bakeri. De er viden kjent for sine bakverk og herfra kan en også kjøpe med
seg noe godt hjem.

Turen går videre frem til Sirdalen og på Kvævmoen finner vi Sirdal Fjellmuseum med sin Sirdalsfilm
som vises på et 180 graders lerret. Her får vi se hele dalen vi er i og flotte bilder fra fjellheimen.

Fra Ådneram bærer veien frem til fjellgrenda Ånestøl og vi kommer opp i veiens høyde på 932moh. Vi
kommer frem til «Ørneredet» - Kjerag Cafe & Restaurant (tidligere Øygardstøl). Her venter en deilig
kjøttkakemiddag med eplekake og kaffe til dessert. Samtidig med god mat kan vi også nyte utsikten
over Lysefjorden fra de store panoramavinduene.

Etter middag tar vi fatt på de 27 hårnålsvingene ned til Lysebotn. Lysebotn var tidligere en
jordbruksbygd. Her kjører vi om bord i fergen som har avgang kl.15.30.

Nå venter en flott båttur gjennom Lysefjorden. Vi passerer de mange små samfunnene langs fjorden
og Kjerag, stedet hvor mange hoppere kaster seg ut 1000 meter ned i fjorden. Fra båtdekket ser vi
verdens lengste trapp med sine 4444 trinn fra Flørli og opp til vannmagasinene for kraftstasjonen.
Under Preikestolen skuer vi opp til fjellplatået som rager 604 meter over fjorden. Om bord er det
mulig å få kjøpt seg ettermiddagskaffe før vi ankommer Forsand kl.16.30 og kjører på land.
Vi fortsetter over den flotte Lysefjordbrua og frem til Oanes. Her venter en kort fergetur til Lauvik. Vi
regner med å komme tilbake til Randaberg ca. kl. 18.45
Pris pr. person

kr. 990,00

Frist for påmelding: 01.07.17
Prisen inkluderer; Bussturen, formiddagskaffe på Tonstad Bakeri, besøk på Sirdal Fjellmuseum,
Middag og dessert på Kjerag Cafe & Restaurant, fergetur gjennom Lysebotn, ferge Oanes – Lauvik.

