
  

Austevoll, Lysøen &Os 

  

23.06 — 24.06.20 

  

  

  

Dag 1  Stavanger  -    Austevoll / Bekkjearvik   
Avgang fra Klepp Rådhus kl.08.00, Sandnes Bystasjon  
Kl.08.15, Lura kl.08.30 og Stavanger Byterminal 

kl.09.00. 

 –   

Stord er den einaste byen i Sunnhordland og eit senter  

for heile regionen.Stord har mange flotte vandre -   og syk- 

kelturar, og eit rikt kulturliv.Leirvik er knutepunktet for  

kommunikasjonane innan og ut frå Sunnhordland.Med  

Stord som utgangspunkt har du kort avstand til opple- 

vingar rundt i heile Sunnhordland!   

Fra Sandvikvåg tar vi ferge til Husavik på Austevoll.   
Vi kjører frem til Bekkjarvik og sjekker vi inn på  
Bekkjeravik Gjestgiveri.   

Her får vi dag servert deilig lunsj, den lokale fiskesuppen.   

Etter oppholdet i idylliske og historiske omgivelser på  

Bekkjarvik Gjestgiveri besøker vi Bekkjarvik Naturpark /  

Rosepark like ved. Og tar turen på øya før middag.   

I kveld venter middag på Bekkjarvik Gjestgiveri i hyggeli- 

ge omgivelser midt i sentrum.   

Austevoll som består av 667 småkuperte øyer og hol- 

mer.Kommunen har ei samla strandlinje på 337 kilome- 

ter og et areal på 114   km ².  Det høyeste punktet i Auste- 

voll er Loddo på 244 meter. I vest grenser kommunen til  

Nordsjøen, i nord og nordøst Korsfjorden og Bjørnafjor- 

den.    

  

  

  

  

  

  

  

  

Vi kjører langs Langenuen med sin vakre og interessante  

kystnatur. Her møter vi også på «villsauen» som er en  

gammelnorsk sauerase som har levd på norskekysten i  

mer enn tusen år. Den lever ute hele året og er en del av  

skog - og lyngheilandskapet. I nærheten av kommunesen- 

teret Storebø l kjører vi inn på en ny flott bro til Auste- 

vollhella. Etter et kort opphold på Storebø fortsetter tu- 

ren på vestsiden av Huftarøy til Selbjørn og Bekkjarvik.   

Fra utsiktspunktet ved Selbjørn bru er det utsikt nord til  

Marstein Fyr og sør til Fitjar.   



 

Dag 2  Austevoll  -    Lysøen — Os — Stavanger   
Etter frokost går turen til Lysøen og Os, hvor vi først  

besøker Lysøen og Ole Bull sin villa. Avreise fra Bekkjar- 

vik etter frokost kl.09.00, ferge fra Krokeide til Huft- 

hammer kl.09.40. Fra Lysøen kai  blir det en liten  10  

minutters båttur ut til øya: Det blir omvisning hvor vi   

får fortalt historien om Ole Bull. Tid på egenhånd etter- 

på.   

Museet Lysøen består av fiolinisten Ole Bulls villa og  

selve øyen med skog og parkanlegg. Her finner du også  

et gammelt gårdstun fra 1600 - tallet og en liten kafé.  

All bebyggelse på Lysøen er samlet på øyas østside,  

nær sjøen. Dominerende i landskapet er Ole Bulls villa  

med tilhørende tjenerbolig og uthus (nå kafé). Ole Bulls  

sommervilla på Lysøen ble bygget i årene 1872 - 73  og  

den er helt unik i norsk bygningshistorie. Hans  ” lille Al- 

hambra ”,  som han kalte den selv, betraktes som et  

høydepunkt i historismens utfoldelse i Norge. Både i  

eksteriøret og i den høyloftede musikkhallen, alt sirlig  

skåret ut i norsk furu, ligger villaen på øyen som et lyse- 

blått eventyrslott.    

  

  

  

  

  

  

  

Etter besøket her kjører vi til Os  sentrum hvor lunsj  

venter på en lokal restaurant.   

Fergetur fra Halhjelm til Sandvikvåg og middag  på Fit- 

jar Fjordhotell på vei hjemover over Stord.   

Vi beregner hjemkomst ca. kl.20.00.   

  

  

Pris pr.person v/ 30 betalende   
            Kr.3.895, -   

2  dager   

Inkl.   Bussturen med buss og sjåfør fra  

Finnøy Buss, alle ferger, 1 natt på Bekkjar- 

vik Gjestgiveri, lunsj og middag, sightsee- 

ing på Austevoll, besøk av Bekkjarvik Na- 

turpark, 1 frokost, båttur  til Lysøen, om- 

visning i Ole Bulls villa, lunsj i Os, middag  

på Fitjar Fjordhotell, reiseleder fra ReiseEx- 

perten.   

Tillegg;  For enkeltrom kr.650, - , andre  

entreer   

  

  

Ole Bull ’ s Villa   


