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Om Båtcruise på
Sognefjorden
Det handler om en reise. En episk sjøreise
som knytter ytterpunkter sammen og gjør
historien komplett. Først etter å ha
tilbakelagt en strekning på Sognefjorden
forstår du at helheten i vårt historiske
vegsystem er mer enn summen av delene. Sjø
og land, fjord og fjell utgjør en vakker helhet
det ikke er mulig å beskrive, den må oppleves.

Norges viktigste ferdselsåre har gjennom alle
tider vært sjøveien. Skipsleden, vegen mot
nord, eller Nord-vegen danner sannsynligvis
opphavet til navnet Norge. Sognefjorden
utgjør den delen av våre sjøveger som tar deg
lengst øst, og nærmest jordbruksbygdene på
sentrale deler av Østlandet.

Lærdal har med sin naturgitte plassering
innerst i Sognefjorden derfor vært Norges
viktigste veikryss og omlastningshavn i flere
tusen år.

Vi ønsker å ta deg med på en helt unik cruise-
opplevelse! På en kulturell seilas fra en epoke
av norgeshistorien da tiden gikk sakte, på et
av de vakreste fjordsystemene i verden.

Underveis deler vi gamle historier, og lager
nye minner. Kanskje besøker vi Frønningen,
det eventyrlige storgodset uten
veiforbindelse. Kanskje besøker vi Kaupanger
eller Urnes stavkirke. Kanskje legger vi bi midt
ute på fjorden for å nyte øyeblikket, eller
seiler fartøyet kloss oppunder den loddrette
fjellveggen.

MF Showboat seiler fra havnen i Lærdal
hver lørdag og søndag fra 25. juni til 31.
august kl. 11.00
Du blir med på en 4 timer lang tur der du
tar del i unike natur og kulturopplevelser
Destinasjon for dagen vil variere etter
ønske og sammensetning av passasjerer,
vær og vind. Vi har på forhånd prioritert
noen flotte alternativer.
Guide vil formidle underveis

Utenom dagcruise tilbyr vi også:

Du kan chartre hele fartøyet eksklusivt for
firmaer, blåturer, private arrangement og
temareiser - utenom de fastsatte
avgangene i sommersesongen
Showboat har plass til 160 passasjerer og
alle rettigheter. Vi skreddersyr gjerne et
opplegg med matservering, underholdning
og fjordcruise etter nærmere avtale
Pris for chartring av hele fartøyet er 8 750,-
kr. inkl./mva. per time (minimum 3 timer)
Booking av charter gjør du ved å skrive til
oss; klikk på «e-post» til høgre her på sida

Velkommen!
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25. juni - 31. au…

Alle

495 kr. pers.
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