
Busstur i juli 
 

Selv etter 26 år som reiseleder under lagets 

sommerbusstur, ser Eirik Skretting ingen grunn til at 

dette populære reisetilbudet for Sør-Jæren Sau og 

Geits medlemmer skal ta slutt. Dermed har han tatt 

initiativet til en tur i juli 2016 også, denne gang til 

fantastiske Vestlandet i dagene 12. til 17. juli. 

 

 

 

Første etappe går fra Sandnes til Bergen langs E-39 nordover gjennom Sunnhordland. På 

Stord velger vi veien på vestsiden av øya 

Fitjar, og tar en stopp for å nyte vår 

medbragte lunsj. Framme i Bergen tar vi en 

runde i sentrum og besøker en av byens mest 

besøkte attraksjoner, Akvariet. Deretter 

sjekker vi inn på sentrumsnære Augustin 

Hotel, med muligheter for en rusletur på 

Fisketorget eller en tur opp til Fløien, før 

middag. 

 

Dag 2 

På dag to går turen til Loen, med mange panoramaopplevelser langs veien. Fra Voss går ruta 

via Vinje og over Vikafjellet, før vi følger Sognefjorden utover 

fra Vik til Vangsnes. Så tar vi ferga over til Dragsvik, og krysser 

dermed Norges lengste og dypeste fjord med sine 205 km og 

1308 m på det dypeste. Veien videre over Gaularfjellet er 

klassifisert som nasjonal turistvei. Vi kjører langs det flotte 

Jølstravatnet fra Vassenden til Skei, hvor vi finner Audhild 

Vikens Vevstove, et av landets største utsalg av 

husflidsprodukter, med en god kafeteria og et rikt utvalg av 

suvenirer. Etter lunsj fortsetter vi gjennom Våtedalen til 

Byrkjelo. Ned fra Utviksfjellet får vi dagens siste panoramautsikt, før siste etappe gjennom 

bygdene Utvik, Innvik og Olden. Framme i Loen tar vi inn på Hotell Loenfjord, hvor vi skal 

bo de neste 4 nettene. Kvelden nytes i sosialt samvær med fjordutsikt. 

 

Dag 3 

De neste tre dagene bruker vi til utflukter i og fra Nordfjord, selve indrefileten i vestlandsk 

turisme. Med lokal guide får vi noen 

opplevelsesrike dager, med blant annet en vakker 

båttur på vatnet i Lodalen, omkranset av høye fjell 

og brearmer fra Jostedalsbreen. Underveis passerer 

vi Ramnefjell, der det i 1905 og 1936 raste store 

steinmasser ned fra fjellet og forårsaket flodbølger, 

der i alt 135 mennesker mistet livet. Den mest 

kjente brearmen i dalen er Kjenndalsbreen. Framme 

ved Kjenndalstova blir vi møtt av bussen, som tar 

oss tilbake til Loen. Vi kjører ut til Olden og tar 



turen opp mot neste brearm, Briksdalsbreen, - kanskje mest kjent for den lange tradisjonen 

med hesteskyss opp til breen. I dag er hestene byttet ut med små trollbiler. Det er også en fin 

gåtur opp (2,5 km), for den som heller ønsker det. Dagen avsluttes med middag på hotellet. 

 

Dag 4 

Den flotteste turdagen er kanskje utflukten til Geiranger. Vi kjører via Stryn og Strynefjellet, 

og ved Djupvasshytta tar vi av og følger Nibbevegen opp til toppen av Geiranger, Dalsnibba. 

Fra platået her har vi en forbløffende utsikt over det flotteste av UNESCOs verdensarv-

område, med Geirangerfjorden i midten. Videre unner vi oss en tur opp og ned Ørnevegen, før 

vi tar en pause på egen hånd i fjordbygda. På fergeturen ut til Hellesylt, kan vi se det 

fraflyttede gårdene høyt opp i det uveisomme fjellet, og vi kommet tett på fossene Dei sju 

søstre, Friaren og Brudesløret. Dette er norsk natur på sitt villeste og vakreste. På vei tilbake 

til Loen, kjører vi langs Horninndalsvatnet, Europas dypeste innsjø med sine 514 meter. 

 

Dag 5 

Den siste dagen i Loen følger vi den såkalte Panoramavegen på nordsiden av Innvikfjorden. 

Fra Anda tar vi ferge over til Lote og kommer til 

Gloppen og Breimsvatnet. På sørsida av vatnet ligger 

Kandal og Myklandsstøylen. Dalføret her har godt beite 

for småfe, og vi finner moderne stølsdrift med fellesfjøs 

og et levende og aktivt miljø av saue- og geitebønder. 

Inne på stølen spiser vi lunsj, før vi returnerer via 

Byrkjelo og Utviksfjellet tilbake til Loen. 

 

Dag 6 - hjemreise 

Etter en god frokost, sier vi farvel til Loen og Nordfjord og begir oss på hjemvei. Vi følger 

kyststamveien E-39 og får Jølstervatnet i reprise. Fra Førde går turen sørover gjennom Gaular 

til Vadheim ved Sognefjorden, og krysser denne fra Lavik til Oppdal. I Hordaland følger vi 

veien gjennom Romarheimsdalen til Osterfjorden, og videre over verdens lengste flytebro, 

Nordhordlandsbroen. Avslutningsmiddagen tar vi i Bergen, på det tradisjonsrike Hotel 

Hordaheimen, før vi kjører de siste timene tilbake til Jæren, hvor vi regner med å være ca. kl. 

20.00. 

 
Pris 
kr. 7 550,- per person i dobbeltrom (basert på minimum 30 deltakere)  

Enkeltromstillegg: kr. 1 500,- per person. 

 

Turprisen inkluderer reisen i moderne turbuss med Einar Pedersen som sjåfør, alle 

fergestrekninger, 5 hotellovernattinger i dobbeltrom med dusj og WC, 5 frokoster, 2 

lunsjmåltid, 6 middager, båtturer og inngangspenger og guide som beskrevet i turprogrammet. 

Inngang til Akvariet i Bergen koster i tillegg kr. 200,- per person, trollbil til Briksdalsbreen 

koster kr. 175,-, mens den som ønsker rom med fjordutsikt i Loen må betale kr. 300,- ekstra 

per person. 

 
Påmelding 

Til Eirik Skretting, telefon 952 08 599 innen 29. mai-2016. 

 


