- The Secret Fjord –
Fottur og padling
...............................................................

OPPLEV VESTLANDET PÅ SITT BESTE
.........................................................................................
Northern Exposure ønsker deg velkommen til å bli
med på vår kombinerte padle- og fotturopplevelse i
spektakulært Vestlandsterreng.
OPPLEV ”THE SECRET FJORD”
”Fjord”, et ord som internasjonalt nesten er et
synonym for nordmenn og norsk natur. Og det er
helt riktig, våre fjorder er så fantastiske.
Men gjennom mange år med stort fokus på noen få
fjordarmer har disse rukket og bli det man på fint
kaller ”overutviklet”.
Vi har lyst på stillhet og natur og det er klart at dette
kan bli vanskelig i kombinasjon med digre skip og
tusenvis av mennesker. Men det finnes fortsatt
noen perler, der freden og roen fortsatt hersker, der
det er mulig å gli sakte fram slik vi padlere elsker.
Vi liker å kalle fjorden vår for ”den hemmelige
fjorden” både fordi det er en fjord for kjennere og
fordi vi ønsker at den skal forbli slik den er uten for
mye kjas og mas.

PROGRAM
.......................................................................
Fredag
Tog fra Bergen kl 15:57. Ankomst Voss stasjon kl
17:09. Minibuss tar oss til Hodnaberg hvor turen
starter. Første dag går vi inn til turisthytten
Torfinnsheim ca 2 km. Vi lager en god felles middag
og nyter fjelluften.
Lørdag
Etter en felles frokost starter vandringen mot en av
Norges mest spektakulære fjordutsikter. Fra
hytteveggen på Kjellandbu nyter vi kaffekoppen og
en god lunsj mens vi ser utover Hardangerfjorden
og Folgefonna. Deretter bærer det ned de bratte
bakkene mot Botnen. Dagens etappe er 12 km og
går fra 900 til 0 moh. Overnatting i telt i Botnen.
Søndag
Vi bruker dagen til å oppleve den magiske fjorden
fra kajakken. Vi lar oss fascinere over de utallige
foldingene i fjellet og fossene som stuper ned i
fjorden. Ytterst i fjordarmen ender vi opp ved
Steinstø Fruktgard (fortsetter).

På fruktgarden tar Heidi oss med på en omvisning
og vi nyte en deilig avslutningsmiddag sammen.
Etter måltidet setter vi oss på bussen til Bergen kl
18:19 og ankommer Bergen stasjon kl 20:11.
Dette er turen for deg
Dette er turen for deg som er glad i å være ute og
som ønsker å oppleve norsk vestlandsnatur på sitt
aller beste.
Vi går med dagstursekk på ryggen og bærer ikke
med oss telt.
Det er kjekt om du har erfaring med padling, men
ikke et must. Vi gjennomfører en introduksjon i det
vi er klare for å sette oss i kajakken, og tar det derfra.

Dette er inkludert:
• Leie av havkajakk og åre
• Leie av padlebekledning
• Sikkerhetsutstyr
• Guide
• Alle måltider fra middag fredag til middag søndag.
• Middag og omvisning på Steinstø Fruktgard.
• En overnatting på turistforeningshytte
• Fellesutstyr slik som telt, primus og kokeutstyr
• Transport fra Voss til Hodnaberg
Dette er ikke inkludert:
• Reiseutgifter tog/buss
• Turbekledning, sovepose og liggeunderlag (tursekk
30l)
• Tørrbagger til klær i kajakken
• Mat utover måltider i programmet
• Evt. øl/vin/mineralvann til maten sørger hver
enkelt for.
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