Opplev Leka og
Skei Utvalgte
kulturlandskap
HELG (Fredag – Søndag)
Sykle til jordas indre og
vandre på historiske stier,
kortreist mat i Lekamøya
og Kong Herlaugs rike.
Fredag (kveld): Ankomst Skei, med
mottakelse på infosenteret.
Lørdag: Sykkeltur Leka Rundt med
mange muligheter
Guiding i Solsemhula (14-16)
Mulighet for besøk Vestre (kafè og
galleri)
5-retters middag på Lekamøya Spiseri
Søndag: Guida vandring i Skei Utvalgte
Kulturlandskap

Pris: fra kr 4300,- pr. person*
*Beregnet med 2 personer i Lavvo

Prisen inkluderer: Overnattinger i Glamping-lavo,
sykkelutleie 2 dager, kveldsmat (fre), frokost,
matpakke, 5-retters middag (lør), frokost,
matpakke (søn).
Antall: Minimum 2 personer –
maksimum 8 personer (4-manns-lavvo)
Periode: Juli

Mer detaljert program
Fredag ettermiddag/kveld:
Ankomst Skei, med mottakelse på infosenteret.
«bli kjent med Leka» og frie aktiviteter.
Kveldsmat på Lekamøya spiseri.
Lørdag:
8-10 Frokost + matpakke
10-14 Sykkeltur med mange muligheter
12 - Mulighet for besøk på Vestre før turen til Solsemhula.
14-16 Guiding Solsemhula
17-20 fortsette Sykkeltur med mange muligheter
20 5-retters middag
Sosialt arrangement med musikalske innslag
Avslapping
Søndag:
8 -10 Frokost
10-12 egenvandring i Skei Utvalgte Kulturlandskap
12-14 Guida vandring i Skeisnesset inkl. matpakke
(14-15 Valg: matpakke eller lunsj (14.00)
Reise
- kl 15.45 (Hurtigbåt)
- kl. 17:00 (Ferje)

Opplev Leka og
Skei Utvalgte
kulturlandskap
HELG (Fredag-Mandag)
Sykle til jordas indre og
vandre på historiske stier,
kortreist mat i Lekamøya
og Kong Herlaugs rike.
Fredag (kveld): Ankomst Skei, med
mottakelse på infosenteret.
Lørdag: Sykkeltur Leka Rundt med
mange muligheter
Guiding i Solsemhula (14-16)
Mulighet for besøk Vestre (kafè og
galleri)
5-retters middag på Lekamøya Spiseri
Søndag: Guida vandring i Skei Utvalgte
Kulturlandskap
3-retters middag på Lekamøya Spiseri

Pris: fra kr 5760,- pr. person

*Beregnet med 2 personer i Lavvo

Prisen inkluderer: Overnattinger i Glamping-lavo,
sykkelutleie (fre-søn), kveldsmat (fre), frokost,
matpakke, 5-retters middag (lør), frokost,
matpakke, 3-retters middag (søn), frokost (man)
Antall: minimum 2 personer –
maksimum 8 personer (4-manns-lavvo)
Periode: Juli

Mer detaljert program
Fredag ettermiddag/kveld:
Ankomst Skei, med mottakelse på infosenteret.
«bli kjent med Leka» og frie aktiviteter.
Kveldsmat på Lekamøya spiseri.
Lørdag:
8-10 Frokost + matpakke
10-14 Sykkeltur med mange muligheter
12 - Mulighet for besøk på Vestre
14-16 Guiding Solsemhula
17-20 fortsette Sykkeltur med mange muligheter
20 5-retters middag
Sosialt arrangement med musikalske innslag
Avslapping
Søndag:
8 - 10 Frokost
10-12 egenvandring i Skei Utvalgte Kulturlandskap
12-14 Guida vandring i Skeisnesset
14-17 Fri aktivitet
18
3-retters middag
20
Kveldstur/ fri aktivitet
Mandag
06
Frokost
06:50 Hurtigbåt til Rørvik – 09:10 Evt. Fly til Oslo.

Opplev Leka og
Skei Utvalgte
kulturlandskap
UKE-dag (man-ons/ ons-fre)

Sykle til jordas indre og
vandre på historiske stier,
kortreist mat i Lekamøya
og Kong Herlaugs rike.
Dag 1 (kveld): Ankomst Skei, med
mottakelse på infosenteret.
Dag 2: Sykkeltur Leka Rundt med
mange muligheter
Guiding i Solsemhula (14-16)
Mulighet for besøk på Vestre (kafè og
galleri)
3-retters middag på Lekamøya Spiseri
Dag3: egenvandring i Skei Utvalgte
Kulturlandskap

Pris: fra kr 3680,- pr. person

*Beregnet med 2 personer i Lavvo

Prisen inkluderer: Overnattinger i Glamping-lavo,
sykkelutleie 2 dager, kveldsmat (ma/on), frokost,
matpakke, 3-retters middag (ti/to), frokost,
matpakke (on/fr).
Antall: minimum 2 personer –
maksimum 8 personer (4-manns-lavvo)
Periode: Juli

Mandag - Onsdag / Onsdag – Fredag (2-8stk – 4-mannstelt)
Dag 1: Mandag/Onsdag
Ankomst kveld, med mottakelse på infosenteret med «bli kjent med Leka»
frie aktiviteter
Kveldsmat på Lekamøya spiseri.
Dag 2: Tirsdag/Torsdag
Frokost 8-10 + matpakke
Egenvandring i Skeisnesset og frie aktiviteter 10-14
Mulighet for besøk på Vestre fra kl. 12 - 16
Guiding Solsemhula 14-16
Sykkeltur med mange muligheter 17-20
3-retters middag kl. 20
Avslapping
Dag 3: Onsdag/Fredag:
Alt 1: Frokost/Matpakke og reise kl. 06.50 med Foldafjord
Alt 2: Frokost 8-10
Frie aktiviteter 10-14
Matpakke
Avreise ferge

Opplev Skei Utvalgte
kulturlandskap
Søndag 12-14

Familievennlig vandring i
vikingenes rike. Bli kjent med
livet på Leka før og nå med
historie, lek, sagn og saga.
Søndager i Juli
Oppmøte kl. 12:00 på parkeringsplassen
i Våttvika.
Skei med Skeisnesset var blant de første
områdene i Norge med status nasjonalt
utvalgt kulturlandskap.
Området er rikt på kulturminner fra
steinalder til nåtid, og kystlyngheia i
Skeinesset er kulturbetinget gjennom
4000 år gammel driftsform –
utegangerdrift med gammelnorsk
villsau.

Pris: fra kr 300 pr. voksen, kr. 150 pr. barn
Prisen inkluderer: Guida tur i Skeinesset.
Servering med Lekamøyas matpakke på
Ivarshallaren amfi eller i Steinhytta.
Godt tilrettelagte stier,
turen er egnet for alle.
Periode: Juli

Solsemhula og
Vestre
(tirsdag-torsdag - lørdag)

Forhistoriske hulemalerier –
unik guidet tur – enkel
bespisning.
Oppmøte på parkeringsplassen for
Solsemhula kl. 14:00
Lokal guide gir deg en unik opplevelse
som du ikke kan oppleve andre steder.
En av to hulemalerilokaliteter av 11 i
Nord-Europa der besøk er tillatt. En
forhistorisk katedral og funnsted for bl.a.
nordens eldste musikkinstrumenter.
Mulighet for besøk på Leka Vestre, en liten
souvernirbutikk, kjent for «I Love Leka»produkter før guidinga (12-14)

Pris: fra kr 300 pr. voksen, kr. 150 pr. barn
Prisen inkluderer: Guida vandretur opp til hula
– ca. 15minutter i litt ulendt terreng opp til
hula. Hele turen tar 1 ½ - 2 timer.
Matpakke fra Lekamøya Spiseri.
Periode: Juli

