NORGE - GRUPPEVANDRETUR MED DANSK VANDRELEDER

DAGSVANDRING TIL PRÆDIKESTOLEN
Kun en halv dags sejlads fra Danmark ligger den 42 km lange Lysefjord
omkranset af 600 meter lodrette fjeldsider. Her findes nogle af Norges bedste
vandreture, deriblandt turen til Prædikestolen.

Oversigtskort

Side 1 af 5
Ruby Rejser | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

Der er opsamling med vores bus ved punkterne A til H.

Sværhedsgrad 2-3
Denne tur kræver almindelig god kondition. Dagsetaperne er som regel 5-6 timer og underlaget varierer
primært mellem grusstier og asfalt. Dog er der sektioner, der ligger mere afsides, som derfor er tilgroet og
mere stenet underlag. Få stejle op- og nedstigninger må forventes.
Bemærk at temperaturen over sommeren kan være meget høj.

Sværhedsgrad 3
Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, men lider du af højdeskræk, så er Prædikestolen ikke det
rigtige sted for dig. En lodret klippevæg med et frit fald på lidt over 600 meter er ikke noget, man skal
spøge med. Man skal nok også være lavet af noget helt særligt, hvis man ikke mærker et sug i maven, når
man kommer frem. Man har måske brug for at se det hele lidt an, inden man tager skridtet helt ud på det
åbne plateau. Når det er sagt, så kan man altid vælge, om man vil vandre de sidste 100 meter, eller blot
stoppe op kort før fjeldet åbner op til et lodret fald.
Selve vandreruten frem til Prædikestolen har vi valgt at give sværhedsgrad 3. Det skyldes, at turen i langt
overvejende stil foregår på trapper hugget eller monteret i granitsten. Trapperne har meget ujævn
stigning, så man kommer til at tage små trin og høje trin. Ruten er 4 km hver vej med en samlet
højdeændring på 350 højdemeter. Du vil også passere flere steder, hvor du skal gå op og ned ad
skrånende klippeblokke. Her vil gode vandrestøvler være til stor hjælp.
Ruten er godt markeret hele vejen, så der er ikke noget at tage fejl af.
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Skulle du undervejs føle, at turen er hårdere, end du havde forventet, er det altid muligt at returnere til
udgangspunktet ved Fjeldstuen, da ruten ud og hjem er den samme.
Vi anbefaler alle at medbringe vandrestøvler på denne tur. Vandrestave kan også være et godt
supplement.

Indkvartering
Under opholdet bor I med fast base, som regel på det 3* familiedrevne Hotel S’Adde. Alle værelser har
eget bad og toilet.
WiFi tilgengængeligt i receptionen.
Hotellet ligger i gåafstand fra Dorgali by, der bl.a. byder på barer og restauranter samt lokalt produceret
håndværk såsom keramik.

Hvordan kommer jeg frem?
Fly:
Man flyver til Olbia som regel med mellemlanding.
Derfra kan man tage bus til Dorgali, med skift undervejs. Alternativt kan man undersøge muligheder for at
arrangere en privat transfer.
Muligheder for transfer til og fra lufthavnen, kan undersøges på forespørgsel.
OBS:
Vi anbefaler altid, at du får bekræftet turen hos os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Vi kan være behjælpelige med at arrangere fly. Kontakt os for at høre nærmere.

Businformation
Turen til Norge foregår med moderne 4-stjernet luksus-hvilebus med hvilesæder og masser af benplads.
Bussen er røg- og videofri.
Man må gerne indtage medbragt mad og drikke i bussen.
Du kan blive opsamlet fra følgende byer.
By
København H., DGI byen
Slagelse, DTC afkørsel 39
Nyborg Station
Odense, P-plads Ørbækvej/Østre
Ringvej
Fredericia Station (*)
Vejle, Papuga Bus, Lundahl
Nielsens Vej 1 (Langtidsparkering)
Aarhus, p-plads ved Musikhuset
Aalborg, p-plads afkørsel 26, T.H.

Udrejse kl.
09.30
11.00
11.30
12.00

Hjemkomst kl.
16.15
14.45
14.15
13.45

14.00
14.30

11.45
11.15

16.00
17.30

10.15
08.45
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Sauersvej

(*) Der er indlagt en lovpligtig chaufførpause på 45 min. på Fredericia Station.

Klima

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Bustransport med opsamling i centrale byer på Sjælland, Fyn og i Jylland
Sejlads med Fjordline fra Hirtshals til Stavangertur/retur
Kørsel fra Stavanger til Prædikestolen tur/retur
2 overnatninger i kahyt i valgte standard
2 x aftenbuffet, inkl. fri øl, vin og vand
2 x morgenbuffet
Madpakke på vandreturen
Vandretur til Prædikestolen
Besøg i Stavanger bycentrum
Dansk turleder fra Ruby Rejser
Delt kahyt:
Ved booking af en delt kahyt kommer du til at bo med en person af samme køn.
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Minimumstilslutning:
Deltagerantal er minimum 20 personer, der alle skal være tilmeldt senest 30 dage før afrejse. Hvis
minimumsantallet ikke opnås inden fristen, forbeholder vi os retten til at aflyse rejsen – vi refererer her til
opsigelsesreglerne i vores gældende rejsebetingelser.
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