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Dagstur til Gaularspelet og Vikingfestival 
Kjære medlem av Foreningen Snorres Venner! 
Gaularspelet går av stabelen helgen 12. – 13. august. Fra arrangørenes side meldes det om 
mange aktiviteter knyttet til både Vikingfestivalen og selve spelet; Med Gaularspelet 
«Kjærleikssaum» bivåner vi dramaet og opptakten til at Ingolfr Arnarson lyses fredløs, setter 
seil for Island med sitt følge, og blir de første landnåmsmenn. Vi vil anbefale en tur på det 
sterkeste, og presenterer med dette et opplegg som baserer seg på en dagstur og med bruk av 
en god blanding av kollektivtransport og noe bestillingsverk. 

Søndag 13. august blir selve Gaularspelet satt opp med to forestillinger, der forestillingen kl. 
13.00 passer for en dagstur med utgangspunkt i Bergen og Bygstad ved Dalsfjorden.  

Vi satser på Fjordekspressen med avgang fra Bergen Busstasjon kl. 08.00 og ankomst Sande 
(Gaular kommune) kl. 11.00. Der venter taxi som tar oss til festivalområdet, og forventet an-
komst ca. kl. 11.30.  

Vikingfestivalen åpner kl. 12.00. Forestillingen starter kl. 13.00 og slutter ca. kl. 14.30.  

Retur til Bergen samme vei. Tilbakereisen med buss fra Sande kl. 17.10 og ankomst Bergen kl. 
20.25. Det gir god tid til å ta del i aktivitetene på festivalen, og å spise ved et av serverings-
stedene der. Det finnes et alternativ for tidligere tilbakereise for de som ønsker det, kl. 15.10 
fra Sande og ankomst kl. 18.20 i Bergen. 

Pris 

Dette opplegget har følgende kostnadselementer: Bussbilletten tur/retur koster ca. 725 kroner 
per person (voksen). Det inkluderer fergen mellom Oppedal og Lavik. Honnørbillett (fylte 67 år) 
gir 33% rabatt, barn mellom 4 og 15 år kommer på ca. 380 kroner. Drosjen mellom Sande og 
Bygstad ca. 100 kroner per person hver vei. 

Festivalpass inkludert forestillingen koster 250 kroner (barn 100 kroner).  

Samlet overslag for reise og festivalpass blir således ca. 1.200 kroner for en voksen (pris på buss 
varierer litt med avgangstider, og taxi er innhentet estimat). 

Påmelding 

Turen kan gjennomføres på individuell basis, men ved å koordinere reisen sikrer vi oss forhånds-
bestilling av transport til og fra bussen ved Sande. Vi kan også forhåndsbestille billetter 
festivalen. Hvis det blir mange nok som reiser, vil vi også forhåndsbestille billetter på bussen 

Bindende påmelding snarest og senest innen tirsdag 8. august til post@snorresvenner.no eller 
send melding (eller ring) til 932 39 839. Meld deg på med navn, e-post og mobilnummer. 

Andre opplysninger 
Les mer om Gaularspelet her: www.gaularspelet.no. Der finner du også oversikt over mang-
foldet av aktiviteter ved Vikingfestivalen. 
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