
HAUGALANDET – HOMELAND OF THE VIKING 

KINGS 

19 – 20. SEPTEMBER 2019 

 

 

Kom og opplev Haugalandet og du kan oppleve noe av det beste 

Norge har å by på. Fjord og foss, kyst- og bykultur, en unik 

vikinghistorie og idylliske øysamfunn er bare noe av det du finner 

her. Gå i fotsporene til Harald Hårfagre som samlet Norge til ett rike, 

Olavskirken, Nordvegen Historie senter og Vikinggarden alle på 

Avaldsnes, inviterer deg til å dykke ned i historiske opplevelser. Her 

er fyrster og konger, så vel som treller, dine veivisere. Kirken og 

historiesenteret ligger med majestetisk utsikt mot Karmsundet, som 

tidligere het Nordvegen – veien mot nord, derav navnet Norge. Dette 

er bare noe av det vi skal oppleve disse dagen når vi besøker det 

vakre Haugalandet. 

Thon Hotel Saga i Haugesund er vårt overnattingsted for denne 

natten, hotellet ligger i sentrum av byen, rett ved gågaten og byens 

flotte kaiområde. 

 



Dag 1  Bergen – Haugesund/Karmøy 

 

19.september, torsdag 

Avreise Bergen busstasjon kl. 08:00, vi kjører strake veien til Halhjem hvor vi tar 

fergen til Sandvikvåg, herfra kjører vi over Stord og gjennom trekant sambandet til 

Haugesund og ut til Karmøy som er første stopp på turen. Her skal vi besøke 

Avaldsnes – Norges eldste kongesete, vi får en omsving på område som inkluderer 

Vikinggarden, Nordvegen historiesenter og utgravingene. Dagens lunsj er vikingsodd 

med dessert og kaffe som inntas her. Hele turen her inkludert lunsj vil ta i overkant av 

4 timer. Før vi returnerer til hotellet tar vi en liten tur innom Visnes Gruveområde hvor 

vi får en omvisning. På Visnes finner du historien om gruvesamfunnet som på 1800-

tallet hadde 3000 innbyggere og var det største og mest moderne kobberverket i 

Nord-Europa. Det kan nevnes at Frihetsstatuen i New York er laget med kobber 

herfra. 

Vi kjører så til Thon Saga hvor vi sjekker inn om møtes til middag kl. 19:00. 

 

Dag 2  Haugesund/Røver – Bergen 

 

20.september, fredag 

Etter en god frokost skal vi ta hurtigbåten ut til øysamfunnet Røvær, her finner vi en 

rekke spennende arkeologiske funn, blant annet rester fra boplasser fra Vikingtiden. 

Ett besøk her er som å reise tilbake i tid – til øya der hvor vikingene og fiskerenne en 

gang holdt til. I dag er det kun 110 innbyggere her og 1 bil i kontrast til 1800-talle da 

øyen hadde sin storhetstid og det kunne befinne seg opp mot 20 000 fiskere her. Vi 

får en omvisning her og spiser dagens lunsj før vi returnerer med båten tilbake til 

Haugesund og setter snuten mot Bergen igjen. 

 

REISEFAKTA 

 

2dager / 1 natt 

 

Pris per person: 

 

Ved 25 – 29 påmeldte kr. 3900,- 

Ved 30 – 34 påmeldte kr. 3600,- 

Ved 35 – 39 påmeldte kr. 3450,- 

Ved mer en 40 påmeldte kr. 3300,- 

 

 



Inkludert i grunnprisen per pers:  

 

* Reisen med moderne turbuss t/r  

* Ferge og bompenger 

* Reiseleder fra Tide 

* 1 natt i delt dobbeltrom  

* 1 frokost, 2 lunsje m/ dessert og kaffe, 1 middag 

* Omvisning på Avaldsnes (Vikinggarden, Nordvegen og utgravingen) 

* Omvisning Visnes Gruver 

* Båt t/r Røvær  

* Omvisning Røvær (Bedehuset, museet og Vikingtuftene) 

 

Evt. tillegg per person:  

 

* Avbestillingsbeskyttelse kr. 500,- 

* Enkeltromstillegg kr. 300,- 

 

Gebyr for postforsendelse kr. 75 (per bestilling).  

 

FRIST FOR PÅMELDING INNEN 12.08.2019  

 

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å gjennomføre turen, samt endringer og skrive/trykkfeil.  
Vi tar forbehold om prisjustering grunnet endrede valutakurser, økning av skatter/avgifter eller andre 
offisielle prisøkninger som følge av uforutsette faktorer utenfor vår kontroll.  
 

 Tide er medlem i Reisegarantifondet og har stilt de nødvendige garantier.  

 

https://reisegarantifondet.no/pakketur
https://reisegarantifondet.no/pakketur
https://reisegarantifondet.no/pakketur

