PROGRAM: GÅRDSOPPHOLD OG
KULTURPERLER I SOGN
4 frokoster, 3 lunsjer og 4 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Nes Gard - Velkomst og middag
Middag
Ved ankomst Nes Gard blir det litt tid til å gjøre deg kjent på gården og den nydelige
eiendommen. Vertskapet inviterer til et lite informasjonsmøte om oppholdets program før
felles middag med de andre deltakerne. Nes Gard er kjent for utsøkte matopplevelser, så du
har noe godt i vente!
Nes Gard er en gjestegård med et unikt miljø. Det er 7. generasjon som nå driver gården
som tidligere drev med husdyr og fruktproduksjon. Nå er gårdstunet fra rundt 1850 bygget
om og restaurert og har plass til 35 gjester. Alle rom har private bad og forskjellig interiør,
noen har også egen balkong eller terrasse.
Hagen deres innbyr til å slappe av og nyte omgivelsene, for eksempel på ettermiddagen før
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en inntar spisesalen og nyter kveldens 3-retters middag.
På gårdstunet er det også et naust, og over dette var det tidligere et stort rom for tørking
av tobakk. Dette er nå satt i stand til møterom og festsal, med et rustikt miljø og vakker
utsikt. Her blir det ølsmaking for oss av en lokal produsent under oppholdet.
Det er mulig å leie sykler, kajakk og robåt på forespørsel.

Dag 2

Lusterfjorden rundt
Frokost, lunsj, middag
Forhåpentligvis våkner du utsovet og uthvilt etter en god natts søvn her ved vakre
Lusterfjorden. Nå venter en deilig buffetfrokost, hvor du også smører matpakke for dagen
og fyller termosen din som du tar med på turen.
Vår lokale guide ankommer gården og vi er klar for en kort transport til dagens første stopp.
Vi starter dagen med byvandring i Solvorn. I den lille eplebygda kan man få følelsen av å
reise tilbake i tid. Her står Norges eldste hotell, Walaker, og små hus og små hager ligger
tett i tett blant epletrær og bærbusker. Her finner du også gjestehuset og juiceprodusenten
Eplet Bed and Apple, hvor du kan kjøpe deg kortreist og deilig juice, saft og syltetøy.
Turen fortsetter med ferge over til Urnes Stavkirke, Norges eldste stavkirke og på
UNESCO’s liste over kulturminnesmerker.
Videre innover mot Skjolden kommer vi først til Munthehuset, Gerard Munthe sitt
herskapelige våningshus, hvor han samlet sine kunstnervenner, bl.a. Flintoe, I.C. Dahl,
Tidemand og Gude. Fra veien kan vi ta en kort vandretur opp til Feigumfossen, et av Norges
høyeste fossefall.
Ved Lerummuseet får vi innblikk i en komplett saft- og syltetøyfabrikk fra 1910. Her ligger
også et butikkmuseum, med mange nostalgiske detaljer.
Dale kirke fra 1250 blir siste stopp på dagens rundtur, en sjelden vakker middelalderkirke.
Kirken er åpen og med informasjonstavler slik at en kan guide seg selv. Vi skal også innom
koselige Lustrabui, et lite lokalt bakeri hvor det er brød og bakevarer til salgs. Her er
fristelsene mange!
Middag spiser vi på gården, i den hyggelige restauranten hvor en treretters meny venter.
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Dag 3

Fjærland
Frokost, lunsj, middag
Dagen starter med en times kjøretur via Sogndal til Fjærland. Her besøker vi Norsk
Bremuseum med sine spektakulære utstillinger og Ivo Caprinos eventyrlige film om
Jostedalsbreen. I Fjærland sentrum finner vi også Norges Bokby med bokutsalg i annethvert
hus, her er det mulighet for mange bok-kupp! Gå innom hus og kjellere med bøker så langt
øyet rekker, dette er virkelig noe for deg som er glad i bøker.
Videre fortsetter vi til det vakre Astruptunet i Jølster, hvor vi får en omvisning og stifter et
nærmere bekjentskap med den fargerike maleren.
Tilbake på gården venter nok et høydepunkt – ølsmaking i naustet! Balder Brygg fra
Leikanger kommer til Nes Gard i kveld, for å gi oss en smakebit på fem av øltypene i deres
sortiment. Selv skriver de følgende:
«Balder Brygg satser på kvalitet og nisjar. Ei tydeleg nisje er vårt undergjæra øl. På denne
måten foredlar vi det gode i gammal, lokal heimebryggtradisjon – ølet som sjølv gudane
elskar – og deler det med våre kresne kundar». Det er bare å glede seg!
Etter ølsmakingen blir det middag i restauranten på gården.

Dag 4

Jostedalen
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost og smøring av nistepakken setter vi kursen mot Navarsete, Nes Gard sin støl
(nå selvbetjent DNT-hytte). Dette er en lett vandretur innover den frodige Engedalen, og
turen inn tar ca. en time. Dette blir en nydelig start på dagen, og vi får høre mer om driften
på Nes Gard før i tiden.
Etter turen setter vi kursen mot en av Norges kanskje største attraksjoner – Jostedalen med
Jostedalsbreen. Her finnes mange naturperler og imponerende brefall.
Fra Gaupne går veien langs elven oppover til Gjerde, sentrum i Jostedalen med butikk og
hotell. Her tar vi av mot Bergset, innover Krundalen. Her går vi en kort vandretur mot
Bergsetbreen, hvor en fjellvegg er dekket med et storslagent brefall. Et imponerende syn
og en nydelig dal.
Videre oppover dalen stopper vi ved Breheimsenteret, hvor vi kan nyte utsikten innover mot
Nigardsbreen.
Vel tilbake på Nes Gard venter en liten overraskelse på oss – av det spiselige slaget. Det blir
så tid til å nyte omgivelsene og senke skuldrene, før vi igjen samles til en avskjedsmiddag av
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det bedre slaget. Det serveres en aperitiff før middag, og vel til bords venter det oss en
festmeny.

Dag 5

Hjemreise
Frokost
Alt har sin ende, også dette deilige oppholdet vårt i Luster. Etter frokost sjekker vi ut av
rommene og du setter kursen hjemover – eller kanskje fortsetter du ferien din i vårt vakre
land?
Takk for turen!
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