PROGRAM: VESTLANDSPERLER - ÅLESUND, BREMANGER, KINN OG BERGEN

VESTLANDSPERLER - KYSTLIV, GJESTEHUS
OG BØLGEBRUS
5 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Velkommen til Ålesund!
Middag
Vi starter dette vestlandseventyret med å fly til Sunnmøre og Ålesund. Vi lander i øyriket
utenfor byen, og får vi klarvær gir utsikten oss en god smakebit på hva vi har i vente - vakker
vestlandskjærgård! Vi kjører inn til Ålesund og leverer bagasjen på Quality Hotel Waterfront,
hvor vi skal bo i natt. Dette elegante hotellet ligger i et renovert lager i jugendstil i
Ålesundstredet, med utsikt over sjøen. Fra vinduene i bygningen kan man se båtene seile inn
og ut av sundet, og fiskeskøytene som leverer sin ferske fangst. Hotellet ønsker å skape
opplevelser som tilfredsstiller alle sanser - delikat interiørdesign, fantastiske kunstverk,
antikke bjelker og fersk lokal mat. Husene er fredet og en viktig del av Ålesund sin arkitektur
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og historie, det gjør at rommene varierer i størrelse og utførelse.
Vi skal få en guidet byvandring i Ålesund, som viser seg fra sin vakreste side på denne tiden
av året. Nyt de vakre jugendbygningene, de unike gatene og lær om Ålesunds spennende
historie fortalt av en lokal guide. Turen går gjennom gågata, over det pittoreske Brosundet
og forbi Aalesunds Museum. Still gjerne spørsmål til den kunnskapsrike lokale guiden mens
du går, og bli kjent med denne fascinerende byen. Etter byvandringen får du tid til å nyte
denne byen på egen hånd, og spise lunsj på en av byens trivelige spisesteder. Du kan besøke
jugendsenteret som ligger rett ved hotellet, eller gå trappene opp fra Byparken mot Aksla,
for flott utsikt over byen. Mulighetene er mange!
Om kvelden møtes vi til en treretters middag på Sjøbua. Denne restauranten har gledet
fastboende og tilreisende i fiskeribyen Ålesund siden 1987. Nydelig mat, laget av ferske
lokale råvarer og servert i et hyggelig miljø.

Dag 2

Langs kysten til Bremanger
Frokost, lunsj, middag
180 km
I dag reiser vi sørover etter frokost - vi skal til det idylliske fiskeværet Kalvåg i Bremanger, et
av Vestlandets best bevarte fiskevær. Stikkordene er god atmosfære, deilig mat og ramsalt
kystkultur! På bussen fra Ålesund til Kalvåg kan du nyte vakkert fjordlandskap gjennom
vinduet, med høye fjell på den ene siden og åpent hav på den andre. Turen inneholder flere
fergestrekninger, så her blir det gode muligheter for å nyte vestlandsfergenes spesialitet svele! Omtrent halvveis tar vi et lite stopp på en familiegård hvor vi strekker på beina og
spiser lunsj. Her får vi høre historien om driften gjennom tidene, og kan hilse på kattunger,
hester, alpakkaer og mange andre hyggelige skapninger, før vi tar turen videre mot Kalvåg.
Trives du med god atmosfære, god mat og kystkultur? I så fall vil du nyte fiskeværet Kalvåg.
Et lite fiskevær med yrende båtliv om sommeren. Vi skal bo på Knutholmen, en familiedrevet
bedrift etablert i 1986. Her ligger fiskefeltene bare et steinkast unna, og mat fra havet er
deres spesialitet. I kveld får vi servert en deilig fireretters middag, med ferske,
sesongbaserte råvarer. Kokkene plukker fra de beste råvarene som er tilgjengelig, slik at du
får en smaksopplevelse du sent vil glemme!

Dag 3

Skjærgårdscruise og livsnyting i Kalvåg
Frokost, lunsj, middag
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Etter en god frokost på Knutholmen skal vi ut på havet! 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 og skarv til spor etter
gamle fiskestuer fra 1800-tallet. Om bord får vi servert fiskesuppe, og kan nyte maten til
lyden av bølgeskvulp og med utsikt til både skjærgård og storhav. Vel tilbake i Kalvåg har du
tid til å utforske området på egen hånd. Du kan også bare nyte sommeren og livet i på dette
trivelige stedet. I Kalvåg finnes et unikt sjøhusmiljø, og om ettermiddagen venter oss en
historisk vandring blant disse gamle fiskebuene. Vi rusler gjennom bygda, rundt vågen, innom
gamle-butikken og det gamle sildesalteriet, og hører historier fra flere tusen år tilbake.
Om kvelden venter nok en deilig fireretters middag på Knutholmen.

Dag 4

Hjortefarm, lakserøykeri og historie på Svanøy
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost går turen sørover med rutebåt, via Florø og videre til Svanøy. Kjent som
"Sunnfjords perle", er Svanøy den sørligste og frodigste øya i Kinn kommune. Vi sjekker inn
på Svanøy Hovedgård, hvor vi skal tilbringe natten. Her spiser vi også en god lunsj. Svanøy
Hovedgård er eit ærverdig gods, med en mangfoldig historie i veggene! Her har vært adelig
krongods, bispesete, futesete og kraftsentrum for haugianerbevegelsen. Helt siden
vikingtida har Svanøy vært et knutepunkt og senter langs kysten.
Vi skal besøke Norsk Hjortesenter, 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.
I kveld skal vi nyte et herlig treretters festmåltid med lokale råvarer på Svanøy Hovedgård.
Kjøkkenet på Svanøy følger årstidene og bruker lokale råvarer ut ifra sesong - selvsagt fra
hjortesenteret og Svanøy Røykeri, samt lokale bønder og fiskere. I kveld vil du kunne finne
roen og kjenne på historien i veggene.

Dag 5

Kinnaspelet - ytterst i havgapet
Frokost, middag
Vi reiser fra Svanøy til Florø, og legger fra oss bagasjen på Comfort Hotell Florø hvor vi skal
overnatte i natt. Florø er Norges vestligste by og byr på sjarmerende småbyliv. Et kompakt
sentrum rett ved havna, med koselige butikker og cafeer. Florø har i mange år vært et viktig
sentrum for sildefiske, og har faktisk rekorden i verdens lengste sildebord - 350 meter
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dekket bord gjennom sentrum! Omkranset av hav, fjell og en vakker skjærgard er Florø en
perle for naturentusiaster. Det er mye liv i byen denne helga, så det er herlig å bare ta inn
atmosfæren. Du får litt egentid til å tusle i byen, og kan spise eller kjøpe med deg lunsj. Vi
kan anbefale den koselige cafeen og delikatessebutikken Lille Marked.
Igjen skal vi ut på havet. Vi skal reise så langt vest vi kommer, til sagaøya Kinn. Ikke nok med
at vi får oppleve denne fantastiske øya - vi skal være med på Kinnaspelet! Dette teateret ved
havet, der naturen og kulturlandskapet spiller med, er en opplevelse du sjelden finner maken
til. "Songen ved det store djup" er et drama om kjærlighet og svik, tvil og tro, da
reformasjonen kom til Norge i 1537 og kastet vrak på en 500 år gammel kirkelig tradisjon og
levemåte. Dette er et av de eldste historiske spel i Norge, tuftet på same historie og samme
manus. Men Kinnaspelet fornyer seg likevel hvert år. Regien endrer seg, nye skuespillere
kommer inn. Og været er aldri helt det same her ute ved havet. Blant kulissene her ute
finner vi den karakteristiske Kinnaklova, som er et kjent seglingsmerke langs denne skipsleia et fjell som ser ut som det er kløyvd i to. Her er også en steinkirke i romansk stil fra 1100tallet, den eldste i Sunnfjord.
Tilbake i Florø, nyter vi en tre retters middag på hotellets restaurant. For de som setter pris
på lokal øl, anbefales det en tur til puben Vesle Kinn, et steinkast fra hotellet - her har de et
rikt utvalg av lokalprodusert Kinn-øl på tapp og flasker, samt drinker, sider, vin, alkoholfrie
alternativ og snacks.

Dag 6

Hurtigruten til Bergen
Frokost, lunsj
I dag går vår siste etappe sørover, med selveste Hurtigruten! Hurtigrutens historie går helt
tilbake til 1800-tallet, og reisen mellom Bergen og Kirkenes blir omtalt som "verdens
vakreste sjøreise". Vi skal bli med MS Vesterålen det siste strekket nedover kysten mot
Bergen. Skipet har fått navn etter det aller første Hurtigrute-skipet som seilte langs
norskekysten i 1893. Hun er ett av Hurtigrutens minste skip, med en koselig atmosfære om
bord. Vi seiler gjennom nok et vakkert stykke kystlandskap, og denne gangen kan du beundre
landskapet fra dekk. Vi får servert både frokost og lunsj på båten.
Fremme i Bergen setter vi fra oss bagasjen på bussen og får en guidet tur i byen. Denne
turen tar oss 1000 år tilbake til grunnleggelsen av det vi i dag kaller Bergen, og historien om
hvordan vi kom dit. Turen fokuserer på de viktigste begivenhetene og historiske epokene i
byen. Den ender opp på toppen av Fløyen-fjellet der vi koser oss med en kopp kaffe. Her kan
du ta inn den fantastiske utsikten over byen!
Etter et innholdsrikt vestlandseventyr reiser vi til flyplassen, hvor et sent ettermiddagsfly tar
oss tilbake til Oslo. Takk for turen!
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PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Flyreise Oslo-Ålesund og Bergen-Oslo
• All buss- og båttransport iht. program
• 5 overnattinger i dobbeltrom med frokost
• 5 tre- eller fireretters middager
• 4 lunsjer
• Dekksplass på Hurtigruten fra Florø til Bergen
• Billett til Kinnaspelet
• Skjærgårdscruise
• Guidet bytur i Ålesund
• Guidet bytur i Bergen
• Historisk buavandring i Kalvåg
• Omvisning på Svanøy Lakserøykeri og hjortesenteret
• Reiseleder fra Escape Travel

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Drikkevarer
• Lunsj dag 1 og 5
Overnatting:
Ålesund: Quality Hotel Waterfront
Kalvåg: Knutholmen
Svanøy: Svanøy Hovedgård. NB: Her er det kun 4 rom med eget bad. Resten av rommene benytter bad i gangen
utenfor.
Florø: Comfort Hotell Florø
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