
Reiserute
Hurtigbåt Bergen-Sogndal (Norled)
Overnatting 
Tur til Nuken
Buss til Leikanger Kai (Kringom)
Hurtigbåt Leikanger Kai- Bergen (Norled)*

Rutetider
Avg 16:30 Ank 21:20
Avg 14:50 Ank 15:37
Ca 6 timer tur/retur
Avg 16:00 Ank 16:25
Avg 16:30 Ank 20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Sognefjorden
Varighet: Dagstur/flerdagsstur

! *Nb i perioden 21.06-29.08 er det båt fra Leikanger
! *Ellers er det buss fra Sogndal til Bergen kl 15:35
• 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

• Har med godt med mat og drikkeg
• Ha med klær etter vær, gode sko,  nistepakke
• Sesong: April-September
! Anbefales ikke når det er snø og glatt

VANSKELIGHETSGRAD 
Middels krevende 
Høydemeter < 600 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
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Nuken – Sogndal
Start turen bak Sogndal kulturhus. Følg skilting 
med ”Kultursti” opp til Åberge. Herfra går 
det bomvei til Hølsete og videre merket sti til 
Krysset og nordover mot toppen av Nuken. 
Alternativ kan man fra Hølsete fortsette rett 
nordover og opp mot Nuken, uten tydelig merket 
sti. Man kan velge å gå den ene veien, eller slå 
rutene sammen slik at det blir en rundtur. På 
toppen har du nydelig utsikt over Hurrungane i 
Jotunheimen, Luster og Sogndal.

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Guidet kajakktur
Hjortesafari
Guidet stølsbesøk

Turen kan kombineres med
Dagsturhytta Stedjestova
Trappene i Høyanger
Bjørgahaug

Overnatting
Quality Hotel Sogndal
Hofslund Hotel
Lægreid Hotel

Mat og drikke
Vågal Burger og Gin
Mix Storkiosk
Cafe Sogningen

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell
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RELEVANTE LINKER
Sognefjord(Sogndal-Åberge-Nuken)
www.sognefjord.no


