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Blomster og litteratur i Hardanger
22.-26. mai 2023

Fruktblomstring i Hardanger er et skue som kan kalle på de mest poetiske beskrivelser, og det
er mye av både blomster og litteratur og andre vakre og interessante oppdagelser på denne
LittRareTuren.

Program i kortform:
Mandag 22. mai: Etter avtale oppsamling i Vestfold og andre steder sørvest for Oslo. Det blir avgang fra Oslo
S kl. 09.30. Vi følger E6 nordover til lunsj på Dale Gudbrands Gard før det blir stopp med omvisning på
Hamsunstugu i Garmo, og ved Aukrust Urteri i Lom. Overnatting med middag på Fossheim Hotel.
Tirsdag 23. mai: Vi beveger oss over Sognefjellet, og kommer etter hvert til Fjærland. Her besøker vi Norsk
Bremuseum og får lunsj i Brævasshytta ved foten av Bøyabreen, samt selvsagt et opphold i Bokbyen Fjærland.
Om det blir tid til å se i alle de 15.000 bøkene er vel tvilsomt, men likevel tid nok til å sjekke noen av dem.
Overnatting og middag på Leikanger Fjordhotell.
Onsdag 24 mai: I dag krysser vi Sognefjorden og turen går først til Ulvik og Olav H. Hauge-senteret. Lunsj blir
det også i Ulvik, før det går videre langs blomstrende veier og ny fjordkryssing når vi kjører over Hardangerbrua
innen vi kommer frem til Hotel Ullensvang i Lofthus. Her får vi middag og blir i to netter.
Torsdag 25. mai: Fra Lofthus tar vi på en dagstur til Baroniet Rosendal, der vi også spiser lunsj. Med
Folgefonna hele tiden i nærheten går det siden til Strandebarm og Kinck-tunet, før det igjen blir overnatting og
middag på Hotel Ullensvang.
Fredag 26. mai. På hjemreisen tar vi noen spektakulære stopp før det blir lunsj i Morgedal. Morgedal er
skisportens vugge og det er naturlig å avlegge besøk på Norsk skimuseum. Endelig vil vi etter hvert komme

frem til avstigningsstedene.

Pris: kr 13.900,- per person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg: 2.300,-
På Hotel Ullensvang vil alle rom ha utsikt mot frukthage og fjell. Fjordutsikt kan bestilles for kr. 600,- i tillegg per natt.

Prisen inkluderer:

transport med moderne 1. klasses turbuss reiseleder alle besøk og omvisninger

fire overnattinger i dobbeltrom alle måltider: 4 middager, 5 lunsjer og 4 frokoster

Påmeldingsfrist: 15. mars 2022

Kinck-tunet Baroniet Rosendal Hotel Ullensvang Norsk Bremuseum Folkefonna


