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FISTERØYENE  – til lands og til vanns 
 

Ryfastforbindelsen knytter oss nærmere Ryfylke – og gir oss mulighet til å 
oppleve regionen på en ny måte. En Fisterbu blir med oss på rundturen og guider 
oss langs veien og opplevelsene. Vi får også oppleve det dagligdagse Ryfylke 
avhengig av båtskyss mellom øysamfunnene.  Lokal- og kortreist mat får vi 
smake og mette oss på under turen og det sammen med Ryfylkelandskapet  

 

Avreise fra Bruelandsenteret kl. 08.30 og p-plass Eiganes gravlund kl. 09.00. 
Vi starter på turen hvor vi virkelig skal få oppleve Ryfylke med å krysse 
Hidlefjorden undersjøisk gjennom Ryfasttunnelene – verdens lengste 
undersjøiske tunnel på 1.780 meter. Oppe i dagen igjen på Solbakk møter vi 
vår lokalguide som tar oss med innover i Ryfylke. Vi kjører gjennom 
Ryfylkebyen Jørpeland og tar «Utsiktsveien» innover mot Bjørheimsbygd. 
Nasjonal turistvei tar oss videre inn til Årdalsbygda.  
 

På det tidligere feriehjemmet Sanitas får vi servert dagens formiddagskaffe, 

Ryfylkelefser med gome til samt servertast historien om stedet. 
Hjelmelandsbygda – kjent for både frukt og laks stifter vi bekjentskap med før 
vi kjører over broa ut til Randøy, ei av øyene i tidligere Fister kommune. På 
Furutangen venter de med middag til oss, og i Hjelmeland må vi ha laks – i 
innbakt form, etterfulgt av Dronning Maudpudding til dessert. Vi får høre om 
stedet og ser oss litt omkring før Jon Arne Helgøy kommer med en av sine 
båter og henter oss på kaien. Vi blir guidet av han under turen mellom holmer 
og skjær. Vi anløpet Fisterøyene Helgøy, Byre og Sør-Bokn før vi snur på 
Judaberg. Båtturen ender på Grønvik hvor vi finner Grønvik Gard kjent for 
eplemosten sin. Med klima og jordsmonn ideelt for epledyrking, og 
eplemosten er laget av mer enn gode råvarer. Flere generasjoners erfaring og 
kunnskap er også en del av oppskriften. Smaksprøver og handel har vi tid til.  
 

Vi møter Fisterbygda – kirkested og kommunesenter i den tidligere 
kommunen før vi igjen kjører mot Årdalsbygda. Her møter vi Hjelmelands 
mangfoldige kultursjef Eldfinn Austigard, vi treffer han i hagen. Eldfinn er en 
eminent treskjærer og han viser oss rundt og forteller fra utskjæringene som 
han har i hagen.  Der følger en historie med hver enkelt. Det nærmer seg tid 
for ettermiddagskaffe, og den får vi servert fra bålkjelen til Eldfinn. Og noe 
attåt må vi ha – hjemmelagde saupskolter. Det er ikke bare kaffekjelen som 
har blitt varm av veden, det har også bakerovnen i det nye bakstehuset. Mens 
vi har vært på tur har brødene hevet seg, så mulighet for et rykende ferskt 
steinbakt brød med seg hjem (bestilling underveis på turen) 

Fra Årdalsbygda går turen gjennom den nye tunnelen langs Tysdalsvatnet 
ut til Solbakk og Ryfastforbindelsen.  
 

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes igjen ca kl. 18.30/19.00 
 

Pris 
Turen koster kr. 995,- v/40 deltakere (Påmelding innen 17. august 2020 til Enok Tlf. 47307435 /51428927) 
Turen koster kr. 1.050- v/ 30 deltakere (Så får vi håpe At Coronaen er under kontroll når de tid nærmer seg) 
 Prisen inkluderer:   

 Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

 For- og ettermiddagskaffe med noe å bite i 

 Middag med dessert og kaffe 
Lokalguide i Ryfylke 
Guidet båttur mellom Fisterøyene 


