
Reiserute
Hurtigbåt Bergen- Vardetangen

Utforsk området Vardetangen/Årvika

Hurtigbåt Vardetangen-Bergen (Norled)

Rutetider
Avg  08:00/16:30
 09:00/17:35

ca 1 time

Avg  10:35/19:35
 11:50/20:45

PRAKTISK INFORMASJON
Utgangspunkt: Bergen
Område: Fjordkysten
Varighet: Dagstur
Passer for: Familie

• 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

Vardetangen VardetangenBergen Bergen

1 time 1 time

Rundtur  
Vardetangen 

Enkel 
1 time

VANSKELIGHETSGRAD 
Enkel: passer for alle
Høydemeter < 300
Lengdemeter <5 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

• Turløype starter ca 100 meter fra hurtigbåtkai
• Godt merket løpype med informasjonstavle
• Ta med klær etter været- gode muligheter for å 

bade
• Ta med mat/drikke
• Sesong: Hele året

Vardetangen



Dagsturhytten 
på Vardetangen
Bli med til Norges vestligste fastlands-
punkt, Vardetangen.

Bare en kort båtreise fra Bergen finner du et 
flott område for rekreasjon, lek og moro.
Her er en flott merket turløype på ca 5 km. Det 
er godt tilrettelagt og oppgradert de senere år.
I Årvikane er det en flott badeplass med 
gapahuk, bord og toalett. PÅ selve Vardetangen, 
finner du dagsturhytten, med nydelig utsikt og 
et lite bibliotek.

Andre aktiviteter
Sykkelutleie (Hos Kilstraumen Brygge)
Rib tur
Padletur

Turen kan kombineres med
Reis videre til Skjerjehamn
Tur til Pollatinden
Tur til Bjåfjellet

ØNSKER DU Å GJØRE NOE MER

Overnatting
Kilstraumen Brygge

Mat og drikke
Kilstraumen Brygge
Askvoll Fjordhotell

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

Vardetangen

RELEVANTE LINKER
www.dagsturhytta.no
www.skyss.no
www.kilstraumen.com
Ut.no (Vardetangen)


