
Balestrand
Et paradis ved Sognefjorden



Bli med på oppdagelse til Vestlandets kunstnerbygd Balestrand. Balestrand har bevart sin sjel 
og sjarme fra turismens vugge på slutten av 1800-tallet. Når man ankommer havnen i Bales-
trand forstår man med en gang hvorfor kunstnere og naturelskere blir dratt mot bygda. Fjellet, 
fjorden, frukthagene og roen som hviler over bygda kan ikke unngå å spre seg i kroppen på 
den besøkende.

Keiser Wilhelm var blant de mange prominente stamgjester som ferierte i Balestrand rundt forri-
ge århundreskifte. Stolen hvor Keiser Wilhelm satt, da han fikk nyheten om attentatet i Sarajevo, 
som utløste første verdenskrig finnes fremdeles på Kviknes hotell, vår fortreffelige base for opp-
holdet. Her finnes det utallige historier, som Hotelleieren Sigurd med glede deler med oss. Hver 
kveld blir vi bortskjemt av kjøkkensjefen. Maten består av de beste råvarene det norske kjøkken 
kan tilby.

Balestrand bevarer sin historie. Her finnes det ingen store cruiseskip. Kortreist mat og bæredyk-
tig utvikling er det man satser på. I Ciderhuset produseres kanskje Norges fineste cider fra egen 
frukthage og her merker man entusiasmen og kjærligheten til det sublime. Her skal vi naturligvis 
innom. Vi skal også oppleve den storslåtte naturen og flere bygder rundt Sognefjorden.



Inkludert i prisen:

• Bergen-Balestrand med hurtigbåt tur/retur
• Oslo-Balestrand med buss tur/retur
• 5 netter på hotell Kviknes
• 5 x frokost
• 5 x middag
• Sidersmaking i Balestrand
• Heldagstur med Buss Gaularfjellet – Jølster – Fjærland – Sogndal
• Heldagstur med Buss til Vangsnes og Vik
• Norsk reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Enkeltrom kr. 1.995,-
Enkeltrom med full fjordutsikt kr. 2.995,-
Dobbeltrom med full fjordutsikt kr. 995,-
Demisuite i historisk bygg kr. 2.495,-
Ikke BT fordel eller A-kort abonnent kr. 500,-



Dag 1: Velkommen til Balestrand

På morgenen møter reiselederen deg på Strandkai-terminalen i Bergen, hvor vi tar hurtigbåten 
til Balestrand. Ruten går innenskjærs via Lygra på tvers av Fensfjorden før vi svinger inn på Sog-
nefjorden med 10 mil av spektakulær kjøring på Sognefjorden.

På 4 timer er vi i Balestrand, hvor vi ankommer rett ved hotellet. Her sjekker vi inn på Kviknes 
Hotell. På en orienteringstur gjør reiselederen deg kjent med Balestrand. I kort gåavstand finner 
du Sognefjord Akvarium, Reiselivsmuseet og flere hyggelige spisesteder, hvor du kan spise lunsj 
om du ikke har spist på båten.

Bruk ettermiddagen til å gå på oppdagelse. Middagen inntar vi på hotellets hyggelige restaurant. 
Etter maten vil hotelleieren fortelle historier om hotellet og de første turistene på Balestrand.

Dag 2: Balestrand og Ciderhuset

Langs Balevika går vi til Ciderhuset. Turen er 1.5 kilometer. Vi går forbi badestranden før vi går 
det siste stykke langs små veier og Balestrands hager til Ciderhuset. Her forteller gründeren Åge 
Eitungjerde om etableringen av det kjente eplejuicemerket Balholm og ikke minst siderproduk-
sjonen fra egen frukthage. Fra Ciderhuset får du en spektakulær utsikt over frukthagen og fjor-
den. Vi smaker på forskjellige varianter av sideren og får en lett lunsj.

Dag 1: Velkommen til Balestrand

Sammen kjører vi i buss fra Oslo sentrum på morgenen. Vi kjører riksvei 7 og 53 gjennom blant 
annet Gol og Hemsedal. Det blir flere stopp på turen hvor vi kan strekke på bena og nyte naturen 
på veien. Vi ankommer hotellet på ettermiddagen hvor vi får servert en velsmakende middag i 
hotellets restaurant.



Dag 3: Gaularfjellet – Jølster – Fjærland – Sogndal

Samlet skal vi i dag kjøre ca. 200 kilometer i noe av Norges flotteste natur. Vi gjør jevnlig stopp, 
så det aldri blir mer enn en times kjøring av gangen.

Dagens utflukt starter etter frokost, hvor vi kjører til det fine utsiktspunktet på Gaularfjellet.

I 2016 sto den imponerende og lett tilgjengelige plattformen klar. Her får du et storslått utsyn 
over et frodig og vakkert landskap der riksvei 13 slynger seg oppover lia. Med fritt utsyn mot fjell 
på 1500 meter og dype daler ligger utsiktsplattformen og balanserer på kanten av fjellet, 700 
meter over havet.

Vi kjører videre på E39 langs Jølstravattnet til Skei, hvor det er mulig å besøke Audhild Vikens 
Vevstove eller nyte en kopp kaffe på en kafe. På Riksvei 5 går turen til Bremuseet i Fjærland, hvor 
vi får et gjensyn med Sognefjorden eller rettere Fjærlandsfjorden, en av Sognefjordens mange 
armer. Fjærland er kjent som bokby. Bokbyen har nå om lag 4 hyllekilometer bøker til salgs i et 
titalls utsalg av ymse størrelser og opphav: fergeventerom, fjøs, bank, fryseri og postlokale. At 
bokbyen baserer seg på gjenbruk også når det gjelder utnytting av ledige lokaler, gjør at bok-
utsalgene blir svært originale i utforming. Her finnes to store butikker: Den norske bokbyen AS 
(som har flere utsalg), Straumsvågs Antikvariat, og flere mindre som spesialiserer seg på ymse 
litteraturområder.



Videre gjennom Svidalen til siste stopp som er «hovedbyen» Sogndal med sine 5000 innbygge-
re. Herfra videre langs Sogndalsfjorden som er enda en arm av den mektige Sognefjorden. Vide-
re langs Sognefjorden med en liten fergetur før vi er tilbake sent på ettermiddagen i Balestrand. 
Her venter enda en god middag.

Dag 4: Fottur i Balestrand eller avslapning i bygden

Med reiselederen går vi tur på fjellet. Bak bygden er det laget en ny og lett tilgjengelig tursti på 
fjellet. Bli med oppover eller så langt du har lyst og orker. Reiseleder og hotelleieren Sigurd kom-
mer også gjerne med andre turforslag i området på alle nivåer. Er været fint kan du ta en tur på 
sandstranden og kanskje ta et bad i fjorden.



Dag 5: Vangsnes og Vik

Dagen begynner med at vi tar fergen til Vangsnes. Her skal vi besøke den berømte statuen 
Fridtjof den Frøkne. Fridtjofs eventyrlige liv ble berømt i en populær islandsk saga. Sagnkongen 
regjerte over Ringerike og Sogn i det 8. århundre. Vår egen Ivar Åsen valgte nettopp denne saga-
en som sin første blant flere oversettelser fra islandsk til nynorsk.

Statuen var en gave fra selveste Keiser Wilhelm den 2. Den 10,5 meter høye statuen ble støpt av 
bronse i Berlin, som står på en 12 meter sokkel. På avdukingen i 1913 var det prominente gjester 
til stede. Selveste Keiser Wilhelm, Kong Haakon og Statsminister Michelsen var samlet med et 
tusentalls lokale borgere og tilreisende. Keiser Wilhelm holdt en hyllest og takketale til Norge:

For at hvile efter tungt og ansvarsfuldt arbeide søker jeg herop. Jeg har nu i tyve aar paa mitt 
skib reist til Norden og er blit mottatt i Norge med gammel germansk gjestfrihet. Det var mig en 
trang at vise et ydre tegn paa min taknemlighet mot det norske folk. Gjennem de hellige sagn 
fandt jeg anledning til dette. Særlig tiltalte mig sagnet om Herskeren i Balestrand, Kong Bele, 
Ingeborgs fader, den tapre helt. Dette staar nu formet for os, Kong Bele av Gørtz’ kyndige haand 
paa gravhaugen, medens Fridtjof er det mesterverk, som professor Unger har skapt.

Ikke lenge etter var Keiseren og det gode forholdet mellom Tyskland og Norge historie, men sta-
tuen står som monument over tiden hvor Balestrand nesten hver sommer huset Europas mek-
tigste mann.



I Vik skal vi besøke Hopperstad stavkirke fra ca. 1130 og Hove Kirke fra 1170. Det er litt av et mi-
rakel at to så imponerende middelalderbygg overlevde og er samlet på samme plass. Vi får 
høre historien bak kirkene. Hove Kirke var nær ved å bli til byggestein til bruk for restaurering av 
Håkonshallen, men ble kjøpt av ingeniør og arkitektAndreas Blix, som også reddet Hopperstad 
Stavkirke fra forfall og forflytting til Bergen. Tid til lunsj på egen hånd i Vik, før vi midt på etter-
middagen returnerer til Balestrand.

Dag 6: Tid til avslapning og avreise.

Nyt det siste av ferien i Balestrand før vi på ettermiddagen tar hurtigbåten tilbake til Bergen, 
hvor vi ankommer 20.45

Dag 6: Tid til avslapning og avreise.

Etter frokost kjører vi tilbake til Oslo, hvor vi ankommer på ettermiddagen.

Hotellinformasjon

Kviknes Hotel****

Kviknes Hotel i Balestrand ligger vakkert plassert ved Sognefjorden. Familien Kviknes har hatt 
vertskapsrollen siden 1877. Hotellet var reist i sveitserstil, og mange nybygginger, ombygginger 
og utvidinger har ikke gått ut over særpreget til stedet. Kviknes er i dag et moderne hotell med 
sjel og atmosfære. Med sine 190 rom er Kviknes et av de mest tradisjonsrike hotellene i Norge. 
Hotellet har gjennom flere generasjoner samlet en mengde kunstverk og klenodium. Dette pre-
ger hotellet og gir det sin spesielle stil.



De ulike byggene har alle adgang til felles resepsjon. I det historiske bygget finner du restaurant, 
bar og oppholdsrom med flott fjordutsikt. Hotellet legger stor vekt på matopplevelser. Sogne-
fjorden er et ypperlig matkammer, så middagene består av tradisjonsrik og ofte kortreist mat 
med respekt for råvarer.

Hotelldirektør Sigurd Kviknes har gjennom livet skapt en ypperlig vinliste og kommer gjerne med 
anbefalinger fra den rikholdige kjelleren. Frokosten får vi likeledes i restauranten.

Standardrom med delvis fjordutsikt i det moderne bygget fra 1960-tallet
Standardrommene i det moderne bygget er av to typer og ligger i de lavere etasjene, og de fleste 
rommene har balkong.
Dobbeltrommene, med egen sittegruppe, ligger mot vest og har delvis utsikt til fjorden, bygden 
og St. Olafskirken i tillegg til Raudmelen som ligger 972 m.o.h. Noen av rommene har queensi-
ze-senger.
Twinrommene som er litt mindre og har separate senger, ligger mot øst og har delvis utsikt til 
fjorden, Sognefjord Akvarium og Tjugum Kirke i tillegg til de spektakulære Esefjellene.
En kan få rom med dusjkabinett, rom tilpasset rullestolbrukere og rom uten teppe.

Standardrom med fjordutsikt i det moderne bygget fra 1960-tallet
Rommene i det moderne bygget er av to typer. Alle rommene har balkonger.
Dobbeltrommene, med egen sittegruppe, ligger mot vest og har utsikt til fjorden, bygda og St. 
Olafskirken i tillegg til Raudmelen som ligger 972 m.o.h. Noen av rommene har queensize-sen-
ger.
Twinrommene, som er litt mindre og har separate senger, ligger mot øst og har utsikt til fjorden, 
Sognefjord Akvarium og Tjugum Kirke, i tillegg til de spektakulære Esefjellene.
En kan få rom med dusjkabinett og rom uten tepper.

Demisuiter i historisk bygg
Våre demisuiter i det historiske bygget er alle unike og av ulik karakter. Noen av rommene ligger 
i tverrfløyen mot øst, andre ligger i fronten av Sveitserbygget. De fleste har balkong og alle har 
spektakulær utsikt mot Sognefjorden.
Noen av rommene har queensize-senger. Se fotoalbum for flere bilder av rommene.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er heis til rommene i det historiske bygget.

For mer informasjon om priser og datoer se vår hjemmeside www.vitusreiser.no 
eller ring oss på 901 66 999. 


