
Reiserute
Buss nr 925 Bergen-Norheimsund (Skyss)
Hurtigbåt Norheimsund-Kinsarvik
Fottur Kinsarvik-Husadalen
Hurtigbåt Kinsarvik- Norheimsund
Buss nr 925 Norheimsund- Bergen (Skyss)

Rutetider
Avg 07:25 Ank 08:50
Avg 09:00 Ank 10:33
3-5 timer t/r
Avg 15:55 Ank 17:30
Avg 17:35 Ank 19:00

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Varighet: Flerdagstur med overnattinger

• Buss går fra Bergen Busstasjon Felt O
• Eksempel på rutetid gjelder daglig
• FJORDCard kan benyttes på Norled sine båter
•  Se www.norled.no for rutetabell og priser

• Ha med klær etter vær, gode sko,  nistepakke
• Følg den lokale veien, skiltet Husedalen,  

fra RV13 i Kinsarvik. Følg grusvei til Tveitafossen, 
der har du to muligheter:  

 Alt 1: Følg til dels bratt sti merket med røde T`er 
bak kraftstasjon. Kan være glatt.  
Alt2. Følg bratt grusvei som ender før den tredje 
fossen. Fortsett til den 3. og 4. fossen på den 
merkede T løypen. Sesong: Mai-Oktober

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

Husedalen

3-5timer (tur/retur)

Husedalen

Bergen
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Båt fra Nordheimsund 
til Kinsarvik
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Husedalen
En av de mest spektakulære fotturene i 
Hardanger. Fire flotte fosser ligger tett 
etter hverandre på turen fra Kinsarvik 
opp til Hardangervidden. 

Denne turen har i flere tiår vært kjent som en av 
de vakreste turene i Norge. Noen deler av turen er 
krevende og bratte- og kan være glatte når det er 
vått. Turen tar deg inn i Hardangervidda nasjo-
nalpark. Ta turen som dagstur- eller bli lenger og 
opplev mangfoldet Hardanger har å by på.  

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Kinsarvik Gokart
Sykkeltur
Mikkelparken

Turen kan kombineres med
Dronningstien
Frukt og siderruten i Ulvik
Tur til Vøringsfossen

Overnatting
Kinsarvik Fjordhotell
Mikkelparken Ferietun
Kinsarvik Camping

Mat og drikke
Kinsarvik Fjordhotell
Gløyp Spiseri
Huse Gjestegard

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

Husedalen

RELEVANTE LINKER
Husedalen i Kinsarvik (ut.no)
www.hardangerfjord.com
www.mikkelparken.no
www.huse-gjestegard.no
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