
Reiserute
Hurtigbåt Bergen- Florø (Norled)
Båt fra Florø til Barekstad (Fjord 1)
Nordsjøløypa Barekstad kai- Kvanhovden fyr
Overnatting Kvanhovden Fyr
Nordsjøløypa Kvanhovden Fyr-Bakerstad kai
Båt fra Barekstad til Florø (Fjord 1)
Hurtigbåt fra Florø til Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00-11:30/ 16:30-19:55
Avg 14:30 Ank 14:55
ca 2, 5 time

ca 2 timer
Avg 14:55 Ank 15:55
Avg 17:00 Ank 20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Varighet: Flerdagstur med overnattinger

• Bestill overnatting på kvanhovdenfyr@live.no 
 informasjon om rutetider: www.kringom.no

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

• Det er ingen butikker på øyen- ha med mat og 
drikke til hele oppholdet.

• Ha med gode sko, klær etter været
• Sesong: Hele året

VANSKELIGHETSGRAD 
Middels:  passer for de med litt erfaring i fjellet/
terrenget
Høydemeter < 600 m 
Lengdemeter < 10 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
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Kvanhovden Fyr
Nordsjøløypen på øyen Hovden utenfor 
Florø er vel verdt å ta turen til.  

Hovden er den nordligste og største øyen i gamle 
Flora kommune. Med sitt varierte  
terreng og utsikt over skjærgård, åpent hav og 
fastlandet i øst, har du mye å glede deg til.  
Hva med en overnatting på Kvanhovden fyr? 
 

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Øslmaking på Vesle Kinn
Kystmuseet i Florø
Havhesten svømmehall Florø

Turen kan kombineres med
Tur til Kinn
Fjelltur til Alden
Øyhopping i Solund

Overnatting
Kvanhovden Fyr
Quality Hotel Florø
Comfort Hotel Victoria Florø

Mat og drikke
Ingen Spisesteder ved Kvanhovden
Hjørnevikbua Restaurant Florø
Aroma Kafe

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

Kvanhovden fyr

RELEVANTE LINKER
Nordsjøløypa på Hovden (ut.no)
Nordsjøløype Hovden (fjordkysten.no)
www.visitfjordkysten.no
Kvanhovden Fyr  (hovden-barekstad.no)
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