PROGRAM: KINN OG BREMANGER - VERDENS VAKRESTE SKJÆRGÅRD

KINN OG BREMANGER - FISKEVÆR,
GJESTEHUS OG BØLGEBRUS
4 frokoster, 4 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til havgapet i vest!
Middag
Flyet lander i Florø om ettermiddagen, hvor du møter gruppas lokale reiseleder. Velkommen
til Norges vestligste by! Kort transport inn til byen og kaia, hvor vi går om bord på rutebåten
som skal ta oss nordover langs kysten. Vi skal til det idylliske fiskeværet Kalvåg i Bremanger,
et av Vestlandets best bevarte fiskevær. Stikkordene er god atmosfære, deilig mat og
ramsalt kystkultur!
Vi skal overnatte på Knutholmen, hvor vi skal spise vår første middag sammen i kveld. Her
ligger fiskefeltene bare et steinkast unna, og mat fra havet er deres spesialitet.
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Dag 2

Stormhytte, skjærgårdscruise og havets festbord
Frokost, lunsj, middag
Tur til Dosabu: 6 km tur/retur
Etter en god frokost, smører vi niste og gjør oss klar for tur. Målet for turen er den vesle
stormhytta Dosabu, plassert på kanten av klippeterrenget med panoramautsikt til storhavet.
Etter en kort transportetappe til Nesje, ta det ca. en time å gå for å komme fram til hytta.
Det er det vel verdt - utsikten er upåklagelig. Vi har med oss lokal guide, som kan fortelle oss
alt om hytta og området. Bremanger er et eldorado for havørn, og kanskje er vi heldige og
får øye på disse majestetiske rovfuglene? I hytta sitter vi lunt og godt, og det blir servering
av varm drikke.
Tilbake i Kalvåg blir det litt egentid eller en pust i bakken før vi skal ut på sjøen! Vi skal være
med en lokal fiskeskøyte, som tar oss med mellom 700 holmer og skjær rundt øya Frøya. Her
kommer vi tett på naturen, og alt ligger til rette for å se alt fra havørn, nise, hval, skarv til
spor etter gamle fiskestuer fra 1800-tallet.
Som prikken over i-en skal du i kveld få nyte Havets Festbord på Knutholmen. Det går
gjetord om dette festbordet nedover kysten, så her er det bare å glede seg. Kokkene plukker
fra de beste råvarene som er tilgjengelig - og behandler råvarene med respekt, slik at du får
en smaksopplevelse du seint vil glemme.

Dag 3

Florø - Norges vestligste by
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost får du litt tid til å tusle i de lokale butikkene hvis du ønsker dette. Deretter går
turen sørover med rutebåten, tilbake til Florø. Her sjekker vi inn på Quality Hotell Florø, som
ligger ved sjøkanten i sentrum. Hotellet har en eldre del som er et restaurert sildesalteri fra
1890-åra, og en ny del som er bygd i 1997. Alle rommene har en unik atmosfære som er
preget av byens maritime historie.
Dagens lunsj skal vi nyte på den koselige cafeen og delikatessebutikken Lille Marked. Her
selges de deiligste oster og råvarer i ferskvaredisken, og smakfulle retter står på menyen. De
selger også små interiør- og gaveartikler, så her er det fort gjort å bli fristet. Florø er Norges
vestligste by og byr på sjarmerende småbyliv. Her kan man nyte småbyidyllen samtidig som
man har kort avstand til spennende aktiviteter og naturopplevelser. Omkranset av hav, fjell
og en vakker skjærgard er Florø en perle for naturentusiaster. Og visste du at Florø er kjent
for å arrangere verdens lengste sildebord?
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Etter lunsj skal vi få en guidet historisk vandring gjennom byen, og blant annet få høre om
det store sildefisket og dets betydning for byen. Ettermiddagen er åpen for hva man måtte
ønske - det finnes flere alternativer dersom man vil gå tur rundt byen, men det er også mulig
å bruke tiden til å slappe av.
Før middag skal øltørsten bli trigget av en omvisning på Kinn Bryggeri. Bryggeriet ble startet
opp i 2009 av hjemmebryggeren og ølentusiasten Espen Lothe. De lager en rekke smakfulle
øl i engelsk og belgisk stil med mottoet «Vi gjere det på gamlemåten». Vesle Kinn er ølkaféen
og testbryggeriet til Kinn Bryggeri lokalisert i hjertet av byen. Her kan vi kikke inn i
gjæringsrommet, sitte blant eikefat fylt med øl og prøve en smak av forskjellige Kinn-øl.
Middagen nyter vi på Restaurant Bryggekanten i kveld, med utsikt over fjellene og sjøen. De
vakre omgivelsene har gitt inspirasjon til temaet i restauranten, som er frisk og maritimt.
Fersk sjømat er spesialiteten også her. Det er lov å avslutte kvelden tilbake på Vesle Kinn her har de et rikt utvalg av øl på tapp og flasker, drinker, sider, vin, alkoholfrie alternativ og
snacks.

Dag 4

Hjortefarm, lakserøykeri og historie på Svanøy
Frokost, lunsj, middag
I dag reiser vi videre sørover. Fra Florø segler lokalbåten gjennom et storslått landskap til
Svanøy. Kjent som "Sunnfjords perle", er dette den sørligste og frodigste øya i Kinn
kommune. Vi sjekker inn på Svanøy Hovedgård, hvor vi skal tilbringe natten, og spise en god
lunsj. Svanøy sin historie er mangfoldig, og når vi nå skal få en guidet tur på øya, begynner vi
nettopp med Svanøy Hovedgård. Helt siden vikingtida har Svanøy vært et knutepunkt og
senter langs kysten, og gjennom tida har dette vært både adelssete og bispegods.
Videre skal vi besøke Norsk Hjortesenter som ligger på øya, som driver med forskning,
viltforvaltning, oppdrett, seminarer og arrangementer. Her får vi komme tett på dyrene kanskje får du også tatt en hjorteselfie? Vi skal også besøke Svanøy Røykeri, som produserer
kaldrøkt laks etter gamle tradisjoner. Her blir det også en liten smakebit.
Som vi har sett i dag, blir det produsert hjort og laks av høy kvalitet på Svanøy. I kveld skal vi
nyte et herlig festmåltid med lokale råvarer på Svanøy Hovedgård. I kveld vil du kunne finne
roen og kjenne på historien i veggene.

Dag 5

Til Sagaøya Kinn
Frokost, lunsj
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Vi forlater Svanøy om formiddagen med smurt nistepakke i sekken og tar båten tilbake til
Florø. Men før du forlater denne kysten, er du nødt til å besøke den irrgrønne øya Kinn,
ytterst i havgapet. Stort lengre vest kommer du ikke! Vi setter bagasjen på hotellet i sentrum
før vi tar rutebåten ut. På Kinn har vi noen timer til å nyte naturen og besøke den vakre
steinkirken. Den sagnomsuste Kinnakyrkja er bygget i romansk stil, og har vært i bruk sidan
1100-tallet. Kirken er den eldste i Sunnfjord. Fjellveggen bak kirken reiser seg steilt opp, og
den ruvende Kinnaklova er nærmeste nabo. Den markante Kinnaklova er et kjent
seglingsmerke langs skipsleia.
Vi setter oss på båten tilbake til Florø, og tar oss til flyplassen for flyet hjemover.
Forhåpentligvis fulle av inntrykk fra din nye favorittperle langs norskekysten. Kanskje lar du
deg inspirere til å fortsette ferien i dette flotte øyriket?
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