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5 dagers tur til Sauda, Hermon og Rjukan – med Svein Østhus og
Asbjørn Sivertsen
På denne turen blir du nærmere kjent med det flotte landet vårt ☺ du får naturopplevelser,
felleskap og godt humør. Aldri ensom med oss!!!
1. Torsdag 19.08.21 – Stavanger – Sauda Avreise fra Randaberg kl 07:50, Sandnes 08:20 og
Stavanger 08:50 via den Ryfast. Ryfyklingene hentes fra hurtigbåt terminalen. Vi kjører til
kaien på Jelsa for å innta den lunsjpakken vår. Etterpå besøker vi Jelsa Kirke fra 1647. Videre
fortsetter vi langs fjorden til Sauda. Innsjekk på hotellet, etterfulgt av 3 retters middag. De
som ønsker, kan ta en spasertur i Sauda sentrum. Her kan man oppleve Åbøbyen, som er
blant landets best bevarte byanlegg fra storhetstiden, med en særegen arkitektonisk stil,
amerikanske brannhydranter og allégater. Området var frem til midten av 1900 tallet et av
de flotteste villastrøkene i byen, med prominente gatenavn som Griegs
gate, Wergelandsveien, Kongsveien, Parkveien og Haakonsgaten. Åbøbyen (Amerikabyen),
eller Åbø som bydelen heter, er et strukturert byanlegg etter amerikansk modell i Sauda,
som ble oppført mellom 1915 og 1940.
2. Fredag 20.08.21 – Sauda – Eidfjord - Kjeåsen – Hermon Høyfjellsenter
Godt uthvilt inntar vi en fortreffelig frokost, og fortsetter ferden på gamle Røldasvegen
Sauda Fv. 520.
Det er den nordre, og kanskje den fineste delen av Nasjonal turistvei Ryfylke. En spennende
vei gjennom et dramatisk og skiftende landskap. Her kjører man fra fjorden opp til høyfjellet
med sin storslåtte natur ca 900 m.o.h. Vi stopper etterpå ved den 165 m høye Låtefossen før
vi fortsetter videre langs Vest siden av Sørfjorden med fantastiske naturskjønne omgivelser. I
Eidfjord har vi mulighet til å kjøpe oss lunsj. Etterpå skal vi til Kjeåsen, kjent fra TV serien
«der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Denne lille gården klorer seg fast oppe i fjellet
med en fantastisk utsikt over fjorden.
Da er det tid til å fortsette turen til Hermon Høyfjellsenter hvor vi overnatter i 2 netter.
Middag og underholdning på kveldene.
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3. Lørdag 21.08.21 – Hermon Høyfjellsenter – Hol – Geilo – Hermon Høyfjellsenter
Dagen begynner med en flott og rolig frokost i flotte omgivelser. Vi koser oss med
hverandres selskap. De som ønsker kan ta en tur i nærområdet, og resten kan ta en utflukt til
Hol og Geilo. Vi besøker Hol Ysteri. Der kan vi kjøpe ekte geitost, både brun og hvit. Kjekjøtt
og spekepølse av geit. Sjokolade, geitostkaramell og yoghurt. Etterpå skal vi til Geilo sentrum
med eventuell mulighet til å ta Sommerheisen opp på fjellet. På toppen er det fantastisk
utsikt over Hallingskarvet, Hallingskarvet Nasjonalpark og Geilo.
Middag og felleskap på hotellet på kvelden.
4.Søndag 22.08.21 – Hermon Høyfjellsenter – Rjukan
Vi nyter en lang og koselig frokost før vi kjører sørover til Geilo og retning Dagali. Flotte
omgivelser langs Fylkesvei 40 mot Opdal. Vi tar en liten pause ved Uvdal Stavkirke og
Bygdetun. Medbrakt lunsj nytes langs ruten i fantastisk natur.
Neste stopp er Rjukan.
Da er det tur for guidet tur til Gaustadtoppen med Gaustadbanen. Gaustabanen er en
fjellbane som går fra Longefonn 1150 moh. til nær toppen av Gaustatoppen 1800 moh. Fra
starten til toppen tar det 15 minutter. Banen består av 2 strekninger og 3 stasjoner. Fra
nedre stasjon tar man en elektrisk trikk 850 meter inn i fjellet til Brekket. Der går man over
til taubanen som tar oss opp til øvre stasjon og utgangen på toppen.
Banen ble opprinnelig bygget som en del av et hemmelig Natoanlegg i 1959.
Gaustadbanen er svært populær og gir enkel tilgang til toppen av Norges flotteste fjell.
Vi tar en titt på Vemork, som var verdens største kraftstasjon i 1911.
Her fant sted den dramatiske krigshistorien fra Rjukan under andre verdenskrig.
Middag og overnatting ved Skinnarbu Nasjonalparkhotell.
5. Mandag 23.08.21 – Rjukan - Suleskard – Byrkjedalstunet – Stavanger
Etter en god natt søvn, og en avslappende og velsmakende frokost finner vi våre plasser i
bussen, og kjører videre i retning av Setesdal og Rysstad. Til Rysstad ankommer vi ca. kl.
13:00. Det går an å handle hos sølvsmeden før vi inntar en deilig middag med dessert og
kaffe.
Fortsetter fra Rysstad retning Suleskard. Vi stopper på Byrkjedalstunet, og tar en god pause
før vi fortsetter til Sandnes/ Stavanger.
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Pris per person med minimum 25 deltakere:
Eneromstillegg: kr 1050,- per person

kr 8850,- per pers i dobbeltrom.

Påmeldingsfrist: 06.06.21 til Ingvar Landa på 91570336 eller på mail:
post@ingvarsreiser.no
Inkluderer:
- Buss med sjåfør og Svein Østhus
- 4 overnattinger
- 5 middager
- 3 Lunsjpakker
- Utflukter ifølge program
- Guidet tur med Gaustadbanen til Gaustadtoppen
- Bompenger på hele turen
- Kaffe og kjeks i bussen
Tillegg for:
- resterende lunsj
- drikke til maten
- ev. Sommerheisen fra Geilo
- ev. andre severdigheter og betalte «ad hoc» omvisninger som vi kommer på underveis i
felleskap for å gjøre turen mer interessant

Med rett til programendring.
Vi reiser med fullvaksinerte.
Vi forholder oss til de reglene myndighetene gir for turbusskjøring. Hotellene har sin veileder. De som reiser
skal holde avstand og de gitte hygieniske reglene som gjelder for enhver tid.
Alle som har eller har hatt symptomer i de siste 14 dagene før avreise må holde seg hjemme.
Det anbefales at man er forsiktig med samlinger/ besøk de siste 7 dagene før avreise.
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