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Velkommen på tur med Telepensjonistene 

Tysnes- Haaheim Gard 
Tirsdag 2.juni 2015 

 

En oase av det gode liv!   
Opplev en kulturgard med hester og høner, og drøm deg vekk i historiske roser og 

romantisk landstil. 
 

Anlegget ligg i en stor kulturhage. Det er små veger som går innmed bøkehekker og rododendronalleer, de smyg 
seg forbi bed med mange hundre rosetrær. Veiene fører til små lysthus og paviljonger. Når luren gjaller i fjellene 
er middagen servert, heimelaga mat med lokale råvarer.  
Haaheim gard er en opplevelse, og får mye skryt for omgivelsene og vertskapet! 
 
Reiserute: 
Vi starter fra Arsvågen kl. 9.25 og ferden bærer nordover mot Aksdal. Videre går turen til Stord og med ferje fra 
Jektevik til Hodnanes kl 11.15. På kaien i Hodnanes møter dere en lokal guide som skal være med på en rundtur på 
øya hvor dere blir underrettet om historien og ikke minst den rike kulturhistorien rundt Tysnes. 
Vi avslutter rundturen i Uggdal og kjører til Haaheim gard og denne fantastiske garden som innehaveren Torstein 
er blitt rikskjendis med etter NRK dokumentar, dobbelside i VG og stor pågang fra internasjonale aviser. 
Dere ankommer Haaheim gard til lunsj kl. 13.00 og har god tid til å nyte denne idylliske plassen frem til avreise kl. 
15.15. Returen går med ferje fra Hodnanes kl. 15.50 og vil ankomme Aksdal ca. kl. 17.30, og Arsvågen ferjekai ca. kl 
18.00. 

Priser  (reiseleder fritt pr. 20 deltager): 
Ved 35-45 personer: 765,- pp. 
Ved 46-55 personer: 695,- pp. 

 
Inkluderer følgende: 

∗ Busstransport inkludert bom- og ferjebilletter 

∗ Guiding på Tysnes. 

∗ Middag med dessert og kaffi på Haaheim Gard. 
 

Vi håper programmet fanger interessen din og vi håper å se deg på tur! 

Forslag påstigings steder/tider: 
Ferje fra Mortavika       kl. 9.00 
Arsvågen ferjekai                       kl. 9.25  
Mjåsund bussterminal              kl. 9.40 
Aksdal bussterminal                  kl. 10.00 
Ferje fra Jektevik        kl. 11.15 

Retur- tider: 
Ferje fra Hodnanes     kl. 15.50 
Aksdal bussterminal                 kl. 17.30 
Mjåsund bussterminal             kl. 17.50 
Ferje fra Arsvågen                     kl. 18.10 


