Blomstring i Hardanger, Ullensvang Hotel.
Det vakreste i verden er tiden når vinteren har sluppet taket, fjelltoppene fortsatt er dekket av snø,
himmelen er blå og fruktblomstringen har nådd sitt høydepunkt langs de vakre vestlandsfjordene. Midt
i dette vakre landskapet finner vi Hotel Ullensvang i Lofthus. Her har den samme familien drevet i fem
generasjoner og balanserer gamle tradisjoner med moderne fasiliteter.
Vi skal ha utflukt til fruktbygda Ulvik som ligger som en perle innerst i Hardanger, omkranset av høye
fjell og Hardangerfjorden. Det blir også besøk på gårdsbutikk hvor det er mulighet for å kjøpe
lokalproduserte varer.
Hardanger er en av Norges fremste naturperler og denne opplevelsen bør du få med deg.

Mandag 13.mai
Hjemstedet – Ullensvang
Turen går via Kongsberg og Notodden, gjennom Telemark og over Haukeli, lunsj underveis. Vi
fortsetter ned Austmannlia til Røldal stavkirke, der vi gjør et kort stopp før bussen klatrer opp
Hordakleivene og ned igjen over Seljestad. Det blir en liten stopp ved Låtefoss før vi er godt inne i
Hardanger. Vi møter Sørfjorden ved Odda og fortsetter nordover på østsiden til Hotel Ullensvang.
Nå er vi i hjertet av storslagen natur, fjord og fjell, fruktblomstring og folkekunst. Hotellet vårt ligger
ved fjorden, omkranset av en vakker hage og utsikt mot Folgefonna som ligger som en hvit sky over
landskapet. Det blir felles middag på hotellet denne kvelden.
Bilde fra Hardangerfjord Hotell
Tirsdag 14.mai
Dagsutflukt til Ulvik og Granvin
Vi nyter en lang og god frokost. Kl. 10.00 kjører vi videre nordover, over den nye Hardangerbrua som
ender inne i fjellet med tunnel videre til Granvin. Underveis blir det besøk på en lokal gårdsbutikk,
som er full av egen og lokalproduserte matvarer.
Turen går så over åsen til Ulvik og Brakanes Hotell for lunsj. Vi går innom suvenirbutikken og rusler
rundt i den vakre hagen. Bussen kjører tilbake over Hardangerbrua. Vel tilbake i Ullensvang nyter vi
omgivelsene og felles middag på hotellet.
Onsdag 15.mai
Ullensvang – hjemstedet
Etter frokost pakker vi bussen og setter kursen østover. Vi kjører innover langs Eidfjorden, til Øvre
Eidfjord. Her besøker vi Hardangervidda Natursenter, som tilbyr en flott opplevelse med både film og
historie.Turen går så inn og opp Måbødalen, over Hardangervidda til Geilo. Det blir lunsj underveis
før vi fortsetter ned Hallingdal og hjem.
Regelmessig stopp for benstrekk og lunsjpauser underveis.
Pris pr. person kr 4.690,- som inkluderer:







Reise i komfortabel turistbuss
Reiseleder
To overnattinger i dobbeltrom med frokost på Ullensvang Hotel
Tre lunsjer og to middager
Utflukt til Granvin og Ulvik
Inngang og film Hardangervidda Natursenter

Tillegg:
Enkeltrom kr 800,Avbestillingsforsikring pr. person kr. 235,-
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