
Reiserute
Hurtigbåt Bergen-Balestrand (Norled)
Overnatting 
Buss til Esebotn (Kringom)
Tur til Keipen
Buss fra Esebotn til Balestrand (Kringom)
Hurtigbåt Balestrand-Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00/16:30 Ank 11:55/20:30

Avg 06:28/10:03 Ank 06:30/10:13
Ca 8-10 timer
Avg 17:27/23:07 Ank 17:35/23:15
Avg 07:50/16:55 Ank 11:50/20:45

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

• 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

! Turen går i høyfjellet, været kan endre seg  
fort- vær forberedt!

! Sjekk værmelding og ikke gå om det er meldt mye 
vind, regn eller tåke

• Ha med klær etter vær, gode sko,  nistepakke og 
drikke

• Sesong: Juni -September

VANSKELIGHETSGRAD 
Krevende: Rød rute, passer for erfarne 
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

Tur til Keipen

Krevende
8-10 timer
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Keipen i Balestrand
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Keipen 
i Balestrand
Opplev spektakulære Keipen i Bales-
trand. Turen går fra fjorden til høyfjellet 
og gir en spektakulær utsikt over Sogne-
fjorden med fjordarmene Vetlefjorden og 
Fjærlandsfjorden og de flotte Fjærlands-
fjellene. 

Opplev en reise fra fjære til fjell med botanisk 
mangfold og den beste utsikten i området! 

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Balestrand Adventure
Sognefjord Akvarium
Kayak-Balestrand

Turen kan kombineres med
Flåm Zipline
Dagsturhytta i Aurland
Bjørgahaug

Overnatting
Kviknes Hotel
Balestrand Hotell
Balestrand Feriehytter

Mat og drikke
Balholm Bar og Bistro
Ciderhuset
Cafe Fløyfisken

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

RELEVANTE LINKER
Keipen(ut.no)
Keipen(Sognefjord.no)
www.sognefjord.no
Aktiviteter i Balestrand(Kviknes Hotel)


