Trappene i Høyanger

Trappevandring
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2t 50min
Bergen

10min
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10min

Middels
3-4 timer

Noreide Kai
- Høyanger

Reiserute
Hurtigbåt Bergen-Nordeide Kai (Norled)
Buss Noreide Kai-Høyanger *
Trappevandring
Overnatting Øren hotell
Buss Høyanger- Nordeide kai (Kringom)
Hurtigbåt Nordeide kai- Bergen (Norled)

2t 35min
Høyanger Noreide Kai

Bergen

Rutetider
Avg 08:00/16:30 Ank 10:50/19:30
Avg 11:51/20:11 Ank 12:01/20:17
3-4 timer tur/retur
Avg 08:35/16:55 Ank 08:47/17:05
Avg 07:40-07:54/16:05-16:15
Avg 08:50/17:50 Ank 11:50/20:45

• Ha med klær etter vær, gode sko, nistepakke
• Sesong: Mai-Oktober
• Turen kan taes som dagstur i perioden
21.06-29.08
VANSKELIGHETSGRAD
Middels krevende
Høydemeter
< 600 m
Lengdemeter < 20 km

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Sognefjorden
Varighet: Dagstur/flerdagstur
* Det er mulig å gå fra kaien eller ta taxi
(beregn da 10-45 min ekstra)
• Taxi fra Nordeide kai anbefales dersom du vil ta
turen som dagstur.
• Du kan evt sykle- du betaler ikke ekstra for sykkel
om bord
• 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

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 oppstå 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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Trappene i Høyanger
Har du lyst å oppleve noe annet? GÅ 1268
trinn rett opp langs rørgaten som byr på
trim og trinn. Ca på trinn 600 åpner det
seg opp og du får en spektakulær utsikt.
Tunnellen på ca trinn 1000 er også en opplevelse. Dette er en tur som kjennes i både lår og
legger- men det er absolutt verdt det. Kombiner
gjerne med en tur til Toppenhytta.

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER
Overnatting
Øren Hotell
Andre aktiviteter
Høyanger industristadmuseum
Rib Safari
Gunnar S Galleriet
Mat og drikke
Øren Hotell
Høyanger restaurant
Turen kan kombineres med
Toppenhytten
Vinjeåsenhytta
Bjørgahaug

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell
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RELEVANTE LINKER
Utsiktstur opp trappene og sommarstien
i Høyanger(Ut.no)
www.sognefjord.no
www.kringom.no
www.orenhotel.no

