
      

 

 FAKTABOKS: 

 5-dagerstur til 

Sunnfjord, med 

Jølster, Kinn, 

Astruptunet og 

Norsk Bremuseum 

26.-30.juli 2023                      

Pris per person: 

                              kr. 12.775,- 
Tillegg for enkeltrom: 1.500,- kr  
 

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen i moderne 
turbuss, med 
rullestolheis. 

- 4 frokost 

- 5 lunsj 

- 5 middag 

- Reiseleder 

- Besøk på Astruptunet. 

- Besøk på Norsk 
Bremuseum. 

- Besøk ved De 
Heibergske samlinger. 

- Båttur ut til Kinn og 
Olsokgudstjeneste i 
Kinn kirke. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader 

- 4 hotellovernattinger, 
THON Skei i Jølster.  

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

Ansvarlig arrangør: 

 
post@abuss.no 

 
Hotellkapasitetene gjør at turen er 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-DAGERSTUR TIL SUNNFJORD,  
med JØLSTER, KINN, ASTRUPTUNET  

        og NORSK BREMUSEUM 

                 26.-30.JULI 2023 

Helt vest i landet finner vi Sunnfjord og her har landet store kontraster. 

Vi finner fjorder, åpent hav, innsjøer, høye fjell og isbreer. Vi skal 

bruke Thon Hotel Jølster som vår base for hele denne turen vår. I løpet 

av disse 5 spennende dagene skal vi få med oss mange spennende 

inntrykk og opplevelser. Og det fine på denne turen er at vi skal bo på 

samme hotell alle nettene. 

For å trekke frem noen av høydepunktene på turen, så nevner vi 

Olsokgudstjeneste ute på den fantastiske øya Kinn, som ligger helt ytterst og 

vest for Florø. For å komme oss ditt blir det en fin båttur. Vi skal også 

besøke Norsk Bremuseum og De Heibergske samlinger ved Sogndal. Det 

inngår fullpensjon og rikelig med fotostopper på turen.  

 

Litt om reisen: 

Turen starter fra Åfjord og kjøres via Rissa og Trondheim, ved behov. Det er 

lagt opp med god korrespondanse i Trondheim. Se videre detaljer for hver 

enkelt dag. Hjemkomsten vil bli på kvelden søndag den 30.juli, også da med 

god korrespondanse for videre reise fra Trondheim. 
 

Påmeldingsfrist 15.juni 2023 
 

Deler av turens innhold gjør turen litt utfordrende for gjester med rullestol. 

 

 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra livet 

i familien 
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5-DAGERSTUR TIL SUNNFJORD, 

med JØLSTER, KINN, ASTRUPTUNET 

og NORSK BREMUSEUM 

1.Dag: 

Vi kjører sørover for påstigning fra Åfjord, via Indre Fosen og 

videre til Trondheim. Underveis serveres formiddagskaffe fra 

turbussens kjøkken, og vi vil stoppe på Dombås og Frich’s kafe 

for dagens lunsj. Turen vår går så videre vestover opp Ottadalen 

og over Strynefjellet. Ankomst THON Hotel Skei i Jølster, der vi 

skal bo alle nettene på turen. Vi får servert middag på kvelden. 

 

2.Dag: 

Etter en god frokost og kanskje etter et besøk i hotellets basseng, 

blir det i dag en busstur rundt Jølstravatnet. Vi besøker 

Astruptunet, hvor det blir omvisning og vi blir kjente med Nikolai 

og hans historie. Her blir det også servers formiddagskaffe. Vi har 

også lagt inn et besøk hos Audhild Viken, med mulighet for en 

handel og det serveres lunsj. Dagen avslutter vi med middag på 

hotellet vårt. 

  

3.Dag: 

I dag legger vi besøket til Norsk Bremuseum i Fjærland. Her får vi 

lære mer om våre Nasjonalparker og ikke minst om våre isbrer – 

hva skjer med dem? Her blir det servet lunsj. Vi fortsetter turen 

vår til De Heibergske samlinger ved Sogndal. Her er det i dag 

Olsok markering, der flere hus og tun er fylt av aktiviteter. Vi 

koser oss også med ettermiddagskaffe her, før vi kjører tilbake til 

Skei og hotellet vårt, der det servers middag på kvelden. 

 

4.Dag: 

Har du ikke besøkt hotellets basseng ennå? Kanskje du får tid før 

dagens frokost. I dag blir det busstur ut til Florø – Norges 

vestligste by – og vi skal på båttur ut til Kinn. Kinn er ei fantastisk 

øy, med ei stor kløft i fjellet. Vi får omvisning i kirka og vi blir 

med på Olsokgudstjeneste i Kinn kirke. Gled deg, for dette blir en 

Olsok du vil huske. Igjennom dagen blir det servert lunsj og 

middag. Vi får en litt sein ankomst tilbake til hotellet vårt.  

 
 

5.Dag: 

Før vi kjører fra Skei har du kanskje tid til et besøk i butikken 

Audhild Viken. Vi kjører via Olden, Loen og Stryn, før ferden går 

over Strynefjellet. Underveis blir det servert lunsj. Videre kjører vi 

ned Ottadalen og opp Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. Ved 

ankomst Dombås blir det servert 2-retters middag, før turen går 

videre nordover til Trondheim, Fosen og ender opp i Åfjord. 

 

 

 

 

 

 

 


