DAGSTUR TIL LYNGHEISENTERET OG
VESTNORSK UTVANDRINGSSENTER
PENSJONISTFORBUNDET AUSTEVOLL
07. JUNI 2022
Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er et nasjonalt og internasjonalt
kunnskapssenter som beskytter lyngheilandskapet gjennom aktiv gårdsdrift, formidling
av tradisjoner og gir deg gode opplevelser. Her kan du vandre på tilrettelagte stier i et
historisk landskap, slik det har vært langs kysten i 5000 år.
Lyngheiene er Europa sitt kulturlandskap mot Atlanterhavet, fra Portugal i sør til
Lofoten i nord. I dag står denne særmerkede naturtypen i fare for å forsvinne. Hele 90%
av de europeiske lyngheiene har gått tapt de siste 100 årene på grunn av oppdyrking,
forurensing og at landskapet har blitt gjengrodd.
Her på Seim finner vi autentiske lyngheier som er drevet av lokale bønder, som også er
tilrettelagt for publikum. Den eneste i sitt slag i Europa! I tillegg til lyngheiene og
kulturlandskapet får du her oppleve en rikholdig flora og fauna og fugleliv.
Lyngheisenteret har mottatt både UNESCO sin globale kulturlandskapspris (2001) og
Europarådets (Europa Nostra) sin kulturlandskapspris i 2005.
Vi får se film og utstilling, i tillegg til at vi får en omvisning og presentasjon på
Lyngheisenteret. Dagens lunsj serveres også her. På menyen står det villsausuppe med
surdeigsfoccacia, og smuldrepai med epler, bær og vaniljeis til kaffen etterpå.

Vi drar videre til Sletta, og besøker den vesle Prærielandsbyen på Vestnorsk
utvandringssenter. En ekte norsk-amerikansk landsby som er flyttet fra USA til Sletta på
Radøy. Her får vi en omvisning i Emigrantkirken og i Prærielandsbyen, og vi får se filmen
om flyttingen av alle bygningene.

REISEFAKTA
Pensjonistforbundet Austevoll – dagstur Lyngheisenteret og Norsk utvandringssenter
07. juni 2022
Fra Krokeide Fergekai kl. 09:30, retur ca. 18:30.
PRISER
Pris per person ved 30 - 34 påmeldte
Pris per person ved 35 - 39 påmeldte
Pris per person ved 40 - 50 påmeldte

Kr. 1.320
Kr. 1.240
Kr. 1.180

Ved lavere påmeldingsantall enn 30 vil prisen per person bli høyere enn 1.320, INKLUDERT
Moderne og komfortabel Tide turbuss inkl. bomavgifter
Film, omvisning, utstilling på Lyngheisenteret
Lunsj på Lyngheisenteret
PÅMELDING
Påmelding til Sylvi Nausteller – tlf. 950 57 015
Frist for påmelding: 29. april 2022

