
            
Flor & Fjære m/ Talgje 

Torsdag 04.06.20 

 
Avreise fra Haugesund kl.09.00 og vi kjører til Arsvågen med ferge til Mortavika kl.10.00. Vi 
kjører frem til Rennesøy og gjennom Rennfast og gjennom Finnfast tunnelen til Talgje, her 
møter vi vår lokale guide Jostein Gard som skal ta oss med på en spennende tur på Talgje. 

Talgje er relativt flat, og mesteparten av øya er brukt til jordbruksformål. Øya har trolig vært befol-
ket langt tilbake. I 1992 ble det gravd ut et hus fra folkevandringstida på øya. Det er også kjent 

funn fra bronsealder, og en fallos-stein fra jernalderen kan tyde på at øya har vært et religiøst sen-
ter i gammel tid. Talgje kyrkje på Gard er en steinkirke i romansk stil datert til ca. 1150. Til litt utpå 
1800-tallet stod det ved kirken rester av en grunnmur av et stort hus, dette var muligens en gilde-

hall i middelalderen. Som flere andre øyer i Boknafjorden har Talgje en del gartnerivirksomhet, 
med omfattende dyrking av tomater i drivhus. Det dyrkes også noe blomster, og landbruk setter 

også sitt preg på landskapet. Øya har også lakseoppdrett.  

Etter at vi har gjort oss kjent på øya kjører vi frem til Gard Gartneri som bugner av 
sommerblomster m.m. Her er muligheter for å kjøpe med seg blomster men først venter  
kaffe og vafler. Jostein Gard har også lokalproduserte tomater i flere varianter for salg. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fallos
https://no.wikipedia.org/wiki/Talgje_kyrkje
https://no.wikipedia.org/wiki/Romansk_stil
https://no.wikipedia.org/wiki/Boknafjorden
https://no.wikipedia.org/wiki/Tomat


 
 
Vi kjører til Østhusvik hvor båten til Flor & Fjære har avgang kl.13.00. Et besøk til Flor & 
Fjære begynner med en behagelig båttur som etterfølges av en omvisning i den bugnende 
parken – samt en like bugnende 7 retters varm buffé som lar tennene løpe i vann, med 
dessert og kaffe. 

Årets utgave av Flor & Fjære åpner i mai. 50 000 blomster blir plantet og står klar til å ta 
imot besøk. Det samme er restauranten med sin nye meny. Er du ikke sulten på nye inntrykk? 
Det er Olav Bryn som designer parken år etter år. Han bruker vinterhalvåret på å tenke ut nye 
kombinasjoner, finne nye planter og blomster og se etter nyanser som ikke er blitt prøvd før. 
Resultatet er fargesprakende, og på spørsmål om hva som har vært inspirasjonskilden, kom-
mer svaret fort: “regnbuen”. Litt i spøk. Men med mye sannhet. 

På ettermiddagen venter båt tilbake til Østhusvik kl.17.30 og vi forsetter til Mortavika. Ferge 
til Arsvågen og vi beregner ankomst Haugesund ca. kl.19.30. 
 
Pris pr.person ved minimum 40 betalende      kr.1.895,- 
 
Prisen inkluderer; 

➢ Bussturen med sjåfør og buss fra Finnøy Buss 
➢ Alle ferger t/r 
➢ Finnfast t/r 
➢ Omvisning på Talgje 
➢ Besøk på Gard Gartneri med kaffe og lapper 
➢ Båttur t/r Flor & Fjære 
➢ Omvisning 
➢ 7 retters lunsjbuffet på Flor & Fjære 
➢ Dessert og kaffe 

 

  


