
Reiserute
Hurtigbåt Bergen- Selje (Norled)
Tur fra kai til Sjøglytt
Hurtigbåt Selje-Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00 Ank 13:05
20-30 min
Avg 15:20 Ank 20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Varighet: Dagstur

• 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 fra kaien i Selje tar fra 10-30 min alt etter 
tempo.

• Enkel rute som passer for store og små.
• Ta med litt mat og drikke
• Sesong: Hele året

VANSKELIGHETSGRAD 
Enkel:  Grønn rute, passer for nybegynnere
Høydemeter < 300 m
Lengdemeter < 5 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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Sjøglytt 
– Dagsturhytta i Selje
Dagsturhytten i Selje ligger på Risnakken 
omtrent 135 meter rett over sentrum. 

Dette er en flott lavterskeltilbud for små og store 
turgåere. Stien er godt tilrettelagt med lys.  
Det er også lekeplass, treningsapparat og  
gapahuk på toppen!  
 

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Selja Kloster
Hoddevika
Rib safari

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

Overnatting
Selje Camp og Hyttesenter
Seljevågen Leiligheter
Hanne Bua

Mat og drikke
Shell Gatekjøkken
Selje Prestegard
Kafe Selje Stova

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

Sjøglytt

RELEVANTE LINKER
Sjøglytt - dagsturhytte (ut.no)
www.dagsturhytta.no
www.visitfjordkysten.no
www.seljecamping.no
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