
Reiserute
Hurtigbåt Bergen-Vik (Norled)

Vandring kulturløype

Hurtigbåt Vik-Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00 Ank 11:35

2-3 timer inkl pause

Avg 17:10 Ank 20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Sognefjorden
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

• Oppmøte i sentrum
• Bestill guidet tur via Blix hotell,  

turistinformasjonen i Vik
• Besøk gjerne Tine Ostebar
• Sesong: 21.06-29.08

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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Hovsåsen rundt



Hovsåsen rundt
Gå på egenhånd eller velg en guidet Sølv-
ringen tur på ca 9 km. Gjennom historisk 
landskap med flere fine utsikspunkt og 
kulturminner langs løypen.  

Langs veien ligger gravfeltet Mohaugane, Hove 
Steinkirke og Hopperstad Stavkirke. 

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Sylvringen- Guidet kulturopplevelser i VIK
Rib tur (Amazing Fjords)
Fridtjovsparken

Turen kan kombineres med
Liabu, dagsturhytta i Vik
Keipen i Balestrand
Trappene i Høyanger

Overnatting
Blix Hotell
Vik Camping

Mat og drikke
Blix Hotell
Tine Meieriet i Vik

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

RELEVANTE LINKER
Hovsåsen rundt(ut.no)
www.sognefjord.no
www.blixhotell.no
Ostebaren(Facebook)


