
Tur til vakre Ryfylke med Helgøy og Helgøybakkane 
Fruktgard torsdag, 01.06.23

Bli med og opplev Ryfylke, vakre Helgøy og Helgøybakkane Fruktgard 
med omvisning og bespisning på Epleriet. Vi besøker  besøker 

Skabelonen og Glasskjellaren og kjører den undersjøiske tunnelen 
Ryfylketunnelen tur/retur.

Buss med sjåfør og reiseleder møter for avreise etter avtale.
Når alle gjester er kommet ombord så kjører vi Ryfast som åpnet 30.desember 2019. 
Turen går gjennom Ryfylketunnelen, 14,4km lang, verdens lengste og dypeste 
undersjøiske tunnel. Vi kommer opp på Solbakk i Strand kommune og kjører via Tau til 
Årdal.
Vårt første besøk er ved Skabelonen som eies av Eldfinn Austigard. Her finner vi 
eventyrfigurer og malerier utskåret i tre. Det serveres saupskolter med bålkaffe. 
Etter oppholdet går turen videre til Helgøybakkane Fruktgard på øya Helgøy som får 
broforbindelse med fastlandet i april 2022. Øya er ca. 800 mål stor og ligger 80 moh. 
Her er to gardsbruk, 6 bolighus og 30 hytter. 
Disse to fruktgardene har planta 35000 frukttrær etter det moderne 
tettplatingssystemet. 
På Helgøy dyrkes det epler, pærer, plommer og moreller.
I 2015 overtok Kristen og Anne Jorunn garden. Vi blir tatt imot og får være med på en 
rusletur gjennom frukthagene opp mot toppen av øya. I enden av den største 
frukthagen er det bygd et flott selskapslokale med panoramautsikt over Fisterfjorden. 
Etter en konkurranse på Facebook ble navnet Epleriet, som passer godt til gardens 
historie. Vi setter oss ned i Epleriet og får servert dagens middag og  dessert. Der er 
også gardsutsalg her, med eget produsert syltetøy, hermetiske moreller og tørka epler. 
Det selges også varer fra andre lokale produsenter.
Vi kjører videre gjennom Hjelmeland kommune og kommer etterhvert ut mot 
Bjørheimsbygd og svinger vi og besøker Glasskjellaren som drives av Astrid Vadla 
Ravnaas. Her finner vi mye fint innen glasskunst.
Etter oppholde kjøres det  via Tjøstheim og vi får en flott utsikt over Ryfylke og mot 
Stavanger.
Vi kommer ned mot Solbakk og kjører Ryfylketunnelen tilbake til våre respektive 
påstigningssteder.

Vi tar forbehold om prisendringer da prisen er beregnet utifra oppgitte 2021 priser
 

For en  smittefri dagstur må alle som har eller har hatt symptomer de siste 5 dagene 
holde seg hjemme. Takk for forståelsen!

For påmelding og ytterligere informasjon ta kontakt med Silje

tlf. 99316879 eller på mail: post@ingvarsreiser.no

Avreise fra:
Randaberg ved Nille: 08:00
Stavanger Byterminal: 08:30
Ruten på Sandnes: 09:00

Med rett til programendring

Pris 
per person:

kr 1450,-	
(Ved 

minimum 25 
påmeldte)

Betales ved 
påmelding til 

konto nr:	
32010750228

Prisen 
inkluderer:

- Busstur med 
hyggelig sjåfør og 
reiseleder
- Kaffe og kjeks i 
bussen
- Besøk på 
Skabelonen 
inkludert saupskolt 
og bålkaffe
- Omvisning og 
bespisning 
Helgøybakkane 
Fruktgard
- Besøk hos 
Glasskjellaren
-  Bompenger og 
avgifter

Tillegg:
- Drikke til maten

Påmeldingsfrist:
fortløpende	før

01.05.23

ALDRI 
ENSOM MED 

OSS!!


