Blomstring i Hardanger, Brakanes Hotel.
Hardangerfjorden er kjent som Norges frukthage, og i mai står frukttrærne i blomst. Det milde klimaet,
den spesielle geografien og lange sommerdager sørger for et ideelt sted for fruktgårder. Det mest
berømte stedet for dette er kanskje Ulvik, som i tillegg er kjent for sine høye fjell og idylliske plassering
innerst i Ulvikafjorden, en fjordarm av Hardangerfjorden. Helt nede ved fjorden, omkranset av en
vakker hage, finner vi Brakanes Hotell. Dette ærverdige hotellet ble etablert i 1860 og har i mange år
vært et kjent mål for både norske og utenlandske turister.
Hardanger er en av Norges fremste naturperler og en opplevelse du bør få med deg.

Mandag 20.mai
Hjemstedet – Ulvik
Turen går via Kongsberg og Notodden, gjennom Telemark og over Haukeli, lunsj underveis. Vi
fortsetter ned Austmannlia til Røldal stavkirke, der vi gjør et kort stopp før bussen klatrer opp
Hordakleivene og ned igjen over Seljestad. Det blir en liten stopp ved Låtefoss før vi er godt inne i
Hardanger. Vi møter Sørfjorden ved Odda og fortsetter nordover på østsiden til
den nye Hardangerbrua. Over på andre siden er målet like rundt hjørnet, Brakanes Hotel venter med
mat og seng. Vi pakker ut for to netter.
Nå er vi i hjertet av storslagen natur, fjord og fjell, fruktblomstring og folkekunst. Hotellet vårt ligger
ved fjorden, omkranset av en vakker hage og fjorden med fjellene i bakgrunnen. Det blir felles
middag på hotellet denne kvelden.
Tirsdag 21.mai
Dagsutflukt til Norheimsund
Vi nyter en lang og god frokost. Dagens utflukt blir langs Hardangerfjorden på riksvei 7, som er en del
av det nasjonale veinettet i Norge. Vi passerer Øystese og litt forbi Norheimsund kommer vi til
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Steindalsfossen, som vi ser både forfra og bakfra! Det blir litt tid i Norheimsund
sentrum.
Her ligger
både Fartøyvernsenteret og Hardanger Maritime senter, begge vel verd et besøk.
Til avtalt tid kjører vi østover igjen, for å besøke en lokal fruktgård. Det blir omvisning, historie og
gårdsbutikk med egne og lokale produsenter. Lunsj underveis.Vel tilbake i Ulvik blir det tid til å se litt
av nærområdet før vi spiser felles middag på hotellet.
Onsdag 22.mai
Ulvik – hjemstedet
Etter frokost pakker vi bussen og setter kursen østover. Vi kjører igjen over Hardangerbrua og videre
innover langs Eidfjorden, til Øvre Eidfjord. Her besøker vi Hardangervidda Natursenter, som tilbyr en
flott opplevelse med både film og historie.
Turen går så inn og opp Måbødalen, over Hardangervidda til Geilo. Det blir lunsj underveis før vi
fortsetter ned Hallingdal og hjem. Regelmessig stopp for benstrekk og lunsjpauser underveis.
Avreise 20.mai – 3 dager
Pris pr. person kr. 4.690,- som inkluderer:







Reise i komfortabel turistbuss
Reiseleder
To overnattinger i dobbeltrom med frokost på Brakanes Hotel
Tre lunsjer og to middager
Utflukt til Norheimsund og fruktgård
Inngang og film Hardangervidda Natursenter

Tillegg:
Enkeltrom kr 600,Avbestillingsforsikring pr. person kr. 235,-
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