
Reiserute
Hurtigbåt Bergen- Askvoll (Norled)
Sykkel Askvoll- Vannverket i Holmedal
Fjelltur 
Sykkel Vannverket i Holmedal- Askvoll
Hurtigbåt Askvoll-Bergen (Norled)

Rutetider
Avg 08:00-10:50
ca 45 min
Ca 1,5 -2 
ca 45 min
Avg 17:40-20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Fjordkysten
Varighet: Dagstur

• Sykkelutleie hos Askvoll Fjordhotell
• Askvoll Taxi tlf 57730666
• Det går noen busser ila dagen
• FJORDCard kan benyttes på Norled sine båter
• Eksempel på rutetid gjelder mandag- fredag.
•  Rutetider for båt kan variere mellom ukedag og helg
•  Se www.norled.no for rutetabell og priser

• Ha med klær etter vær, gode sko,  nistepakke
• Sesong: Hele året

VANSKELIGHETSGRAD 
Middels:  passer for de med litt erfaring  
i fjellet/terrenget  
Høydemeter < 600
Lengdemeter <10 km

Tur-rutene som her er presentert , er kun ment i informasjonsøyemed. Alle turer 
skjer på eget ansvar og risiko.  Norled AS er under enhver omstendighet ikke  
ansvarlig for turene eller eventuelle hendelser og endringer i ruter som skulle opp-
stå under eller som en følge av tur med en av de foreslåtte ruter. Du reiser på egen 
hånd og er selv ansvarlig for å passe tid med tanke på å rekke videre transport. 

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell
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Fjelltur  
til Nyhshytta 

Middels krevende
1,5-2 timer (tur/retur)

Nykshytta



Dagsturhytten 
i Askvoll
Dagsturhytten ligger ved Nyksvannet i 
Holmedal, ca 455 moh.
 
Hytten har solceller for å få lys og varme i hyt-
ten, samt saninæranlegg. I tillegg har den et lite 
bibliotek. Stien er omtrent 2 km lang, og det tar 
ca 45 minutter å gå. 
Om du sykler, anbefaler vi rundtur via Holme-
dal (ca 18 km) -langs Dalsfjorden den ene veien 
(Holmedalsveien, Fv 361) , og tilbake langs 
gårdsbrukene på Helleset og Ringstad  
(Dalsveien, Fv 609).

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Andre aktiviteter
Sykkelutleie hos Askvoll Fjordhotell
Fjordlagunen Sjøsportsenter
Kulturvandring i Anders Askvold sine 
fotspori

Turen kan kombineres med
Atløy (Brurastakken)
Helle Fabrikker AS
Tur til Dokka og Molduar

Overnatting
Askvoll Fjordhotell

Mat og drikke
Askvoll Sjøbuer
Askvoll Fjordhotell

Båtbilletter kan kjøpes på norled.no og turistinformasjonen i Bergen.
Mer informasjon om turen på norled.no/fjordogfjell

Nykshytta

RELEVANTE LINKER
www.visitfjordkysten.no
www.dagsturhytta.no
www.askvollfjordhotell.no
Ut.no (Dagsturhytta i Askvoll)


