
Epleblomstring i Hardanger
Hotell Ullensvang



Bli med Vitus Reiser til den magiske epleblomstringen ved den vakre Hardangerfjorden. Vår 
tur tar oss med til hjertet av Hardanger, hvor vi er omkranset av et pittoresk fjordlandskap og 
tusenvis av epletrær, som strekker seg oppover fjellsidene mot de snøkledde fjelltoppene. 
Dette er en unik opplevelse. På denne turen får vi oppleve hyggelige vandreturer i det fabelak-
tige landskapet, kombinert med et spennende utvalg av lokale produkter.

Vår base for turen er det fremragende Hotell Ullensvang som ligger perfekt til langs fjorden med 
nydelige solforhold og omgitt av spektakulær natur. Det blå fjordvannet speiler de majestetiske 
fjellene og skaper en perfekt innramming. Ta gjerne et glass lokalprodusert sider i hotellets vakre 
fjordhage, eller nyt noen velfortjente timer i hotellets flotte bad som inkluderer massasjebad, 
panoramasauna og oppvarmede svømmebasseng. Hotellet har ellers et bredt spekter av aktivi-
tetstilbud hvor man kan velge mellom flere morsomme aktiviteter.

Lokale mattradisjoner tas vare på hos hotellets fabelaktige kjøkken som gir deg gode kulinariske 
opplevelser. Restauranten har søkelys på det beste av lokale råvarer, og lager deilige måltid som 
serveres i en trivelig og avslappende atmosfære. Vinkjelleren «Munkens Trøyst» har sitt navn fra 
det tidligere munkeklosteret på Lofthus. Her har man et bredt sortiment av både vin, øl og selv-
følgelig lokal sider fra Hardanger.



Inkludert i prisen:

• Buss Oslo/Stavanger-Ullensvang t/r
• 4 netter på hotell Ullensvang
• 4 x Frokost
• 4 x 3-retters middag
• Adgang Ullensvang Bad
• Sidersmaking med lunsj
• Vandretur på fruktstien
• Vandretur Elvedalen
• Rundtur med Buss Odda - Utne - Kinsarvik
• Besøk på Kraftmuseet i Odda
• Norsk Reiseleder

Tillegg pr. Person: 

Dobbeltrom fjordutsikt kr. 995,-
Dobbelt som enkeltrom mot fjellet kr. 1.995,-
Dobbelt som enkeltrom med fjordutsikt kr. 3.495,-
Ikke A-kort abonnent eller A fordelskort 500,-

Dag 1: Oslo til Hardanger.

Sammen med reiseleder kjører vi fra Oslo klokken 09.00. Vi stopper på Geilo for en god lunsj, før 
vi rolig kjører over fjellene. Vi passerer Åkrafjorden og foten av Folgefonna-nasjonalpark. Vi er 
fremme ved det vakre Hotell Ullensvang på ettermiddagen, og her vil reiseleder ta dere med på 
en liten orienteringstur i det flotte lokalområdet.

Vel fremme på hotellet har man god tid til å ta inn inntrykkene fra det spektakulære fjordland-
skapet Hardanger har å by på. På kvelden serveres det middag på hotellets gode restaurant, 
som byr på deilige retter med spesielt søkelys på regionale spesialiteter og lokale kulinariske 
tradisjoner.

Inkluderte måltid: Middag

Dag til dag program:



Dag 1: Stavanger via Haugesund, til Hardanger.

Sammen med reiseleder kjører vi fra Stavanger klokken 11.00 og stopper i Haugesund rundt klok-
ken 12.45. Vi passerer Åkrafjorden og foten av Folgefonna-nasjonalpark, og tar oss selvfølgelig 
tid til et lunsjstopp på veien. Vi er fremme ved det vakre Hotell Ullensvang på ettermiddagen, og 
her vil reiseleder ta dere med på en liten orienteringstur i det flotte lokalområdet.

På ettermiddagen har man god tid til å ta inn inntrykkene fra det spektakulære fjordlandskapet 
Hardanger har å by på, og nyte noen av hotellets mange flotte fasiliteter. På kvelden serveres 
det middag på hotellets gode restaurant, som byr på deilige retter med spesielt søkelys på regi-
onale spesialiteter og lokale kulinariske tradisjoner.

Inkluderte måltid: Middag



Dag 2: Hardanger Fruktsti – 5.7 km i lett terreng.

Etter en deilig frokost er vi klare for turens første utflukt. I dag tar reiselederen dere med gjen-
nom den berømte Hardanger Fruktsti. Turen går gjennom Norges største frukthage, som består 
av over 500.000 frukttrær. Når det er tid for blomstring, er dette et absolutt enestående skue. 
Her vil vi lære om den lokale produksjonen, samt få et innblikk i lokal historie, alt sammen om-
kranset av den idylliske Hardangernaturen. For den som ønsker å gå bare deler av turen, er dette 
fullt mulig.

Etter noen fine timer ute i den flotte Hardangernaturen er det muligheter for å nyte en god lunsj, 
eller utforske nærmiljøet på egenhånd. Ta gjerne noen timer med avkobling i hotellets flotte bad, 
med oppvarmet svømmebasseng både ute og inne, samt en unik panoramasauna som gir en 
enestående utsikt over naturen rundt oss. På kvelden samles vi til middag på hotellets restau-
rant.

Inkluderte måltid: Frokost og middag.



Dag 3: Rundtur Hardangerfjorden og Kraftmuseet.

Vi starter dagen med en deilig frokost i restauranten, før vi gjør oss klar for en trivelig busstur 
rundt i de flotte omgivelsene i Hardanger. Vi vil kjøre innom både Kinsarvik og Utne, og stopper 
underveis for å ta inn de flotte inntrykkene fra den vakre Hardangerfjorden.

Vi reiser videre til Odda hvor vi besøker det spennende kraftmuseet. Dette museet har flere 
avdelinger i Odda, og vi får et spennende dykk inn i industrihistorien i Hardanger. VI besøker en 
av de siste industrismiene i Norden og det gamle laboratoriet på smelteverkstomta, som i dag 
inkluderer det spennende og fremtidsrettede KraftLaben vitensenter.

Ved siden av museumsbesøket har vi god tid til å nyte en lunsj og se oss om i Odda sentrum. På 
ettermiddagen tar vi bussen tilbake til Ullensvang, hvor det blir mulighet til å slappe av og nyte 
hotellets nydelige fjordhage. På kvelden spiser vi middag på hotellets restaurant.

Inkluderte måltid: Frokost og middag.



Dag 4: Siderlunsj og vandring i Elvedalen.

Dagens tur tar oss til den vakre Elvedalen. Dette er en lett tur på rundt 3,5 km i et dramatisk 
landskap. Landskapet kombinerer kulturlandskap med vakker natur. Vi møter spennende offer-
groper og to imponerende fossefall, alt rammet inn av en vakker natur. Vi tar oss god tid til å ta 
bilder og nyte de fantastiske inntrykkene.

Etter vandreturen skal vi smake på noe av det beste Hardanger har å by på. Vi besøker den hyg-
gelige Alvavoll Frukt- og Sidergard, som produserer fantastisk sider og eplesaft. Vi får en innfø-
ring i produksjonen og tradisjonene av sider, samt et besøk på gårdens produksjonsanlegg. Vi 
får selvfølgelig smake på ulike typer sider, og avslutter besøket med en nydelig lunsj med ost og 
spekeskinke.

Inkluderte måltider: Frokost, lunsj og middag.



Dag 5: Retur til Stavanger via Haugesund

På morgenen har vi god tid til å nyte den deilige frokosten på hotellets restaurant, før vi set-
ter oss på bussen for retur til Stavanger via Haugesund, etter mange fine opplevelser. Vi kjører 
rolig gjennom det flotte landskapet, og ankommer Haugesund rundt klokken 14, og er fremme i 
Stavanger ca. klokken 16.00.

Inkluderte måltid: Frokost.

Dag 5: Retur til Oslo.

På morgenen har vi god tid til å nyte den deilige frokosten på hotellets restaurant, før vi setter 
oss på bussen for retur til Oslo, etter mange fine opplevelser. Vi starter klokken 09.30, og kjører 
rolig gjennom det flotte landskapet. Vi stopper for en lunsj på veien og ankommer Oslo rundt 
klokken 17.00.

Inkluderte måltid: Frokost.



Hotell Ullensvang er et historisk hotell, som er familiedrevent over fem generasjoner. Hotellet ble 
etablert i 1846, og ligger vakkert til ved fjorden midt i hjertet av Hardanger. Hotellet har et bredt 
utvalg av fasiliteter, som Ullensvang bad, treningsfasiliteter og en vakker fjordhage.

Hotell Ullensvang har 170 moderne rom, alle med unik utsikt. Rommene er røykfrie, og hotellet 
er tilrettelagt for rullestolbrukere. Alle rommene er utstyrt med hårføner, flatskjerm- TV og gratis 
internettilgang.

Restauranten til hotellet serverer deilige retter med søkelys på lokale råvare og tradisjoner, alt 
servert i en hyggelig atmosfære. Hotellet har også en fabelaktig vinkjeller i tillegg til to unike ba-
rer, som inkluderer et flott utvalg av forfriskende drikkervarer.

Fasiliteteter:
• Gavebutikk
• Bar
• WiFi
• Restaurant
• Badstue
• Treningsrom
• Heis
• Konferanserom
• Basseng
• Spa
• Boblebad
• Badstue

Hotellinformasjon:

Hotell Ullensvang****:


