
Reiserute
Hurtigbåt Bergen- Smørhamn (Norled)
Buss fra Smørhamn til Kalvåg (Kringom)
Flere muligheter for overnatting
Transport til/fra utgangspunkt
Fjelltur 
Buss Kalvåg-Smørhamn(Kringom)
Hurtigbåt Smørhamn- Bergen(Norled)

Rutetider
Avg 08:00-12:00/ 16:30-20:20
Avg 11:15-11:24/20:20-20:29
Overnatting*
10-20 min
Tur 7-10 timer tur/retur inkl pause
Avg 07:40-07:54/16:05-16:15
Avg 08:05-11:50/16:30-20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Fjordkysten
Varighet: Flerdagstur med overnatting

• Rugstund Taxi, tlf 41639102.  
Eikeset Taxi, tlf 95956341.

• FJORDCard kan benyttes på Norled sine båter
• Eksempel på rutetid gjelder mandag- fredag.
•  Rutetider for båt kan variere mellom ukedag og helg
•  Se www.norled.no for rutetabell og priser
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Fjelltur  
til Hornhelen 

Krevende 
7-10 timer (tur/retur)

VANSKELIGHETSGRAD 
Krevende: Rød rute, passer for erfarne turgåere
Høydemeter < 1000 m
Lengdemeter < 20 km

Tur-rutene som her er presentert , er kun ment i informasjonsøyemed. Alle turer 
skjer på eget ansvar og risiko.  Norled AS er under enhver omstendighet ikke  
ansvarlig for turene eller eventuelle hendelser og endringer i ruter som skulle opp-
stå under eller som en følge av tur med en av de foreslåtte ruter. Du reiser på egen 
hånd og er selv ansvarlig for å passe tid med tanke på å rekke videre transport. 

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell

• Start Berleneset 8-10 timer t/r, lenger  
men lettere rute

• Start Hunskår 7-8 timer t/r, noe brattere rute
• Ha med klær etter vær, gode sko,  nistepakke
• Sesong: Mai-September
! Turen kan ikke taes når det er snø på fjellet
! Vær obs på sprekken i øverste del av platået. 

Hold deg på stien og ikke hopp over!

Hornelen



Topptur til Hornelen 
– Europas høyeste sjøklippe
Hornelen er et storslått syn der den ruver 
860 meter over havet ved skipsleden. 

Fjellet er et kjent landemerke og ble tidligere 
brukt for navigasjon for skip som seilet forbi. 

Andre aktiviteter
Norway Adventures tilbyr  
guidede turer til Hornelen
Guidet kajaktur
Galleri Frøya

Turen kan kombineres med
Tur til Kinn
Fjelltur til Alden
Dagsturhytta Sjøglytt i Selje

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Overnatting
Smørhamn Handelsstad
Knutholmen
Kalvåg Camping

Mat og drikke
Frøyenhuset (Knutholmen)
Sanoh Takaway

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell

Hornelen

RELEVANTE LINKER
Topptur til Hornelen 860 moh. (ut.no)
www.visitfjordkysten.no
www.kringom.no
www.knutholmen.no


