PROGRAM: ROGALANDSPERLER FRA HAV
TIL FJELL
5 frokoster, 5 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Stavanger – Trollpikken – «Mor Norge» og Synesvarden – Kongeveien på
Jærkysten
Middag
Ankomst Sola tidlig formiddag med fly eller oppmøte på egenhånd. Her venter buss og lokal
guide. Turen går først mot Egersund hvor vi skal ta turen til den berømte Trollpikken som
ble verdensberømt så og si over natten. Sent i juni 2017 ble den kappet av men etter
kronerulling reiste den seg igjen et par uker senere. I dag et yndet turmål.
Vi kjører videre til startstedet for vår neste vandring som går i Lyngheiene på Jæren. Vi
starter ved Karten og går til Synesvarden med en flott utsikt over Jæren og Nordsjøen.
Videre går vi til «Mor Norge» eller Steinkjerringa som de fleste sier. «Mor Norge» eller
Steinkjerringa ble løfta opp på steinen 7. juni 1927 ved hjelp av en åtte meter høy steinbukk.
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Det er ingen selvfølge at statuen er plassert ut hit, i 1898 og -99 startet S. Neandros
arbeidet med statuen. Han ble ikke ferdig med mesterverket og forlot det halvferdig for å
reise til Amerika.
Den halvferdige statuen av «Mor Norge» sto ved jernbanestasjonen i Stavanger og skulle
etter planen ødelegges. Men, i 1924 satt heldigvis Emelankton Aadnesen fra Nærbø i gang
og samlet inn penger for å frakte statuen som den gang kostet kr 500. Pengebeløpet ble
samlet inn fra et hundretalls personer fra Nærbø og Varhaug. Transporten fra Vigrestad og
til Aniksdal foregikk med bil. Videre til Jolosten 4-5 km inn i heia, dette skjedde på hardt
vinterføre og tok hele to år.
Videre kjører vi med bussen til Varhaug gamle kirkegård hvor vi vandrer på en turvei med
den alltid skiftende sjøen på den ene siden og landbruk på den andre. Vi går langs den gamle
Kongeveien og ender opp ved Hå Gamle Prestegard. Underveis spiser vi medbrakt
nistepakke. Etter en flott tur kjører vi til vårt hotell for overnatting.
N.B. Egen pris for de som booker uten fly.

Dag 2

Bakveien til Preikestolhytta og Preikestolen
Frokost, lunsj, middag
Bilveien til Preikestolhytta ble bygget i 1961. Før den tid måtte alle gjester gå for å komme
til hytta hvor det var flere merkede stier. Vi skal starte på stien mellom Oanes og Botne ved
Heiatjørna. Turen går i det typiske Lysfjordterrenget hvor det er blankskurte grunnfjell og
kraftige nedskjæringer.
Utsikten fra Hatten innover Lysefjorden er et skue, og vi får litt luftige partier før stien
svinger seg i spiral opp på toppen. Rundt om klorer krokete «bonsai-furuer» seg fast og stien
smyger seg gjennom det røffe terrenget. Underveis passerer vi Ulvaskogshytta som var
skjulested fra september til desember 1944 for s personer fra Kompani Linge. Vi ankommer
Preiksetolhytta og tar pauser etterhvert for fotostopp og for å spise medbrakt nistepakke.
Ved Preikestolhytta tar vi en kort stopp før vi tar turen til Preikestolen, den mest kjente
turistattraksjonen i Ryfylke og Rogaland og landets mest besøkte turistmål. Den svimlende
utsikten kan gjøre enhver mo i knærne. Dette gjør oss ekstra stolte av norsk natur! (Om
været skulle vise seg fra sin beste side, kan vi vurdere å gå opp etter midnatt og få med oss
soloppgangen).
Vi skal overnatte ved prisbelønte Preikstolen Fjellstue. Fjellstua ligger nydelig og skjermet til
med utsikt over Refsvatnet, og er kjent for sitt gode kjøkken. Lunsj i dag er en nistepakke.
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Dag 3

Reinaknuten – Seilingsmerke med tiltrekningskraft
Frokost, lunsj, middag
Frokost og smøring av nistepakke. Vi kjører til Bjørheimsbygd, og vi vil se lande- og
seilingsmerket Bjørheimskjeften som blir dannet av fjellene Holtaheia og Reinanuten.
Terrengsyklist Gunn Rita Dahle og politiker Hadia Tajik er født og oppvokst i bygda. Vi kjører
svinger av og kjører opp mot et hyttefelt hvor turen starter.
Den første kilometeren opp til Strandabrynene, går fra glissen furuskog og over i lyngheier.
Videre er det en noe brattere kneik opp på sørvestsida av Krossen før det flater ut vel en
kilometer. Vi krysser etterhvert grensen mellom Strand og Hjelmeland kommune. Den siste
biten opp til Reinaknuten har en stigning fra 600 til 748 m.o.h. og er turens hardeste parti.
Fra Reinaknuten er det på klare dager et praktfullt skue over store deler av Rogaland, fra
ytterste holmer i vest til de høyeste fjelltopper innerst i Ryfylke. Ruten til «Reinanuten» er
første del av en gammel ferdsels- og driftevei til Årdal og Årdalsheiene. Vi tar samme vei
tilbake, og skulle vi klare en ekstratur og været er bra, tar vi turen til Holtaheia og en tur opp
til Topphøna. Lunsj i dag er en nistepakke.

Dag 4

Flørlitrappene – Klippevandring
Frokost, lunsj, middag
Frokost og smøring av nistepakke før vi skal ta turen inn Lysefjorden med RIB. Opplevelsene
står i kø på veien innover fjorden hvor vi får med oss fjellformasjonene i området rundt
Preikestolen. Her vil du få en følelse av overhengende fjellformasjoner siden vi ligger godt
inn mot fjellene og hvor vi gjør en kort stopp under Preikestolen. Vi tar en kort stopp ved
«Fantahålå» og «Whisky-fossen» og er vi heldige vil si sikkert se sel på veien innover.
Vi ankommer bygda Flørli som ligger i Lysefjorden. Denne lille bygda ble i si tid bygd opp
rundt Flørli kraftverk som ble etablert i 1918 og startet med vannkraftutbygging i 1920 .
Kraftstasjonen skulle gi kraft til et elektrosmelteverk. Smelteverket ble aldri bygd, og
kraften ble istedenfor levert til Stavanger Elektrisitetsverk. I dag er stedet mest kjent for
sine 4444 trappetrinn opp til Tropperkosnuten verdens lengste trapp. I dag er det 13
bolighus, og stedet er blitt et turiststed som en følge av kulturminnene fra det gamle
kraftverket. Første gruppe som kommer med båten slapper av til neste gjeng kommer.
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Når alle er samlet, tar vi fatt på 4444 trappetrinn til toppen, videre følger vi den gamle
anleggsveien frem til dammen i Stora Flørvannet. Herfra går vi ned den merkede løypa, den
over 100 år gamle Rallarstien tilbake til Flørli. Tillater tiden det, tar vi med oss den nye turen
Flørli klippevandring på ettermiddagen. Vi skal igjen møte vår skipper på rib-båten som tar
oss i to puljer inn til Lysebotn. I dag skal vi overnatte i Lysebotn på Lysefjorden Turisthytte.
Lunsj i dag er en nistepakke.

Dag 5

Majesteten i Lysefjorden – Kjerag
Frokost, lunsj, middag
Kjerag er majesteten i Lysefjorden. Med 1000 loddrette meter blir selv Preikstolen liten.
Selve Kjeragplatået er goldt med mye stein og blankskurte berg. Den loddrette og
blankskurte granittveggen har lenge vært beundret fra fjorden, men besøket til platået og
bolten har de siste årene tatt helt av.
Vi starter vår fottur ved Øygardstølen som starter med en kraftig stigning over den første
fjellryggen. Turen går opp og ned med stigninger og når toppen er nådd er stien i åpnet og
lett terreng og hele tiden med luftig utsikt mot Lysefjorden. Lunsj i dag er en nistepakke.
Byrkjedalstunet er et sted med særpreg. Stedet var tidligere ysteri før det ble bygget om til
spisested, lysstøperi og nå overnatting. Vi får oppleve den gode maten og overnatte på et
sted hvor alle rom har sine særpreg og hvor historien står i sentrum.

Dag 6

Byrkjedalstunet – Månafossen – Hjemreise
Frokost, lunsj
Frokost og smøring av nistepakke. Før vi forlater Byrkjedalstunet må vi en tur innom
Lysstøperiet før turen går til Gloppedalsura som ligger på grensen mellom Gjesdal og
Bjerkreim og som sies å være Nord-Europas største steinrøys.
Etter en kort stopp kjører vi til Frafjord. Her starter dagens tur til Månafossen, Rogalands
største foss og Norges niende største foss i fritt fall. Her er det mulig å klatre Via Feratta
for de som ønsker (ikke inkl. i prisen). Stien opp til Månafossen er til dels bratt og ulendt,
men på de bratteste stedene er det satt opp trapper og kjettinger til å holde seg i. Fra stien
får en utsyn over Månafossen som har et fritt fall på 92 meter. Fossen er verna og er en av
Rogalands største turistattraksjoner.
Vi fortsetter turen inn Måndal og besøker friluftsgården Mån. Mån var den første gården
som ble ryddet i Fidjadalen trolig allerede i tidlig middelalder. På den frodige grassletta
rundt hovedbygningen finnes det en rekke lett synlige rester etter fjellgården som var i bruk
fram til 1915. Våningshuset som Jæren Friluftsråd har restaurert, er den eneste bygningen

Programmet sist oppdatert 10. mars 2020, 09:07
For priser, avgangsdato, betingelser og rikere presentasjon av turen, se:
https://escape.no/reiser/rogalandsperler-fra-hav-til-fjell/

som står igjen. Etter en lunsjpause tar vi turen tilbake. Busstransport til Sola for avreise til
hjemsted eller individuell hjemreise.
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