
Preikestolen – Flørlitrappene – Kjerag 

Opplev det beste av Rogaland på 3 dager 

 

Dag 1, Preikestolen 

Vi bringer deg i buss fra Stavanger sentrum til Preikestolen fjellstue. Derfra går du i fantastisk 

natur med gode opparbeidede turstier til magiske Preikestolen.  

Turen er beregnet til 4 t/r. Fotturen er på 7,6 km og det er en stigning på 350 m 

Preikestolen (Preikestolen), den mest kjente turistattraksjonen i Ryfylke, tårner 

imponerende 604 meter over Lysefjorden. 

Preikestolen er en av Rogaland fylkes mest besøkte attraksjoner, og et av landets mest 

spektakulære fotoemner. Preikestolen er kåret til et av verdens mest spektakulære 

utsiktspunkter av både CNN Go og Lonely Planet. Den stiger 604 meter over Lysefjorden.  

Fjellplatået på rundt 25 x 25 meter ble sannsynligvis formet av utvidelsen av is for rundt 

10.000 år siden. Vann som frøs i sprekkene i fjellet brakk løs kantete steinblokker som 

isbreen hadde med seg på banen. I gamle dager var platået navnet Hyvlatånnå (høvlet tann), 

og var allerede da kjent som et landemerke for fjordreisende i Lysefjorden. Det var først 

rundt 1900, da den første turisten reiste til toppen og Preikestolen som et turistmål ble 

oppdaget. 

 



Etter endt vandring fra Preikestolplatået ned til Preikestolen Fjellstue frakter vi deg i buss til 

Forsand kai. 

Fra Forsand Kai frakter vi deg i båt til Flørli. Her avsluttes dag 1.  

Tidstabell:  

Kl. 09.00  Avreise fra Stavanger med buss til Preikestolen Fjellstue 

Kl. 10.00  Turstart fra Preikestolen Fjellstue til Preikestolen og tilbake igjen 

Kl. 14.30  Avreise fra Preikestolen Fjellstue til Forsand Kai 

Kl. 15.30  Avreise båt fra Forsand Kai til Flørli 

Kl. 16.15  Ankomst Flørli  

 

Dag 2, Flørli 

 

Dagen starter med å gå verdens lengste tretrapp – Flørlitrappene – med sine 4444 trappetrinn. 

Trappen følger de to vannrørledningene og skinnene der en tralle brukte til å frakte 

mennesker og materialer opp og ned på fjellet. Halvveis opp trappen er kabelhuset, hvor en 

stor vinsj står som pleide å trekke vognen. Utsikten er fantastisk og blir bare bedre og bedre. 

På toppen av trappen er du godt over tregrensen.  

 



 

Her er det to alternativer for å komme tilbake til Flørli: følg serviceveien forbi innsjøene og 

tilbake gjennom Flørdalen ("Store Runden" 4 timer), eller kutt over til Flørdalen direkte 

("Rallarstien", 3 timer). Alle stier er merket med skilt og maling. Advarsel: trappene har to 

bratte seksjoner og ikke egnet for personer med alvorlig svimmelhet. Det er en skinne eller 

kabel å holde på, og de aller fleste er komfortable med dette.  

Beregnet tid, 3 – 4 timer t/r 

Tilbake til Flørli ligger båten og venter, og kl. 17.00 frakter den deg videre innover vakre 

Lysefjorden til Lysebotn.  

Overnatting i hotell, hostel, leilighet, hytte eller telt. 

https://www.florli.no/ 

https://ut.no/hytte/101031/flrli-turiststasjon  

Flørli har både restauranter og puber. Du kan nyte medbrakt mat og drikke på fritidsbryggen, 

eller du kan nyte en middag i restauranten.  

 

Tidstabell:  

Kl. 09.00  Start vandringen opp Flørlitrappene 

Kl. 11.00  ca. Ankomst på toppen av Flørlitrappene 

Kl. 13.00  Retur til Flørli 

K. 17.00  Avreise med båt fra Flørli til Lysebotn 

Kl. 17.30  Ankomst Lysebotn 

  

https://www.florli.no/
https://ut.no/hytte/101031/flrli-turiststasjon


Lysebotn:  

        

Her kan du velge å bo på hotell, turisthytte, hytter eller telt. Det er restaurant, bistro og pub.  

https://lysefjordenturisthytte.dnt.no/?_ga=2.249771649.629315301.1590316522-

1358296715.1482317467 

http://www.visitkjerag.no/hjem  

 

Dag 3, Kjerag 

Dagen starter med at vi kjører deg opp fra Lysebotn til parkeringsplassen ved Kjerag Cafe & 

Restaurant, på folkemunne kalt "Ørneredet". Her har man en spektakulær utsikt over hele 

Lysefjorden.  

 

Her starter fotturen til Kjeragbolten.  

Kjeragbolten, "majesteten i Ryfylke", henger 1000 meter over Lysefjorden.  

https://lysefjordenturisthytte.dnt.no/?_ga=2.249771649.629315301.1590316522-1358296715.1482317467
https://lysefjordenturisthytte.dnt.no/?_ga=2.249771649.629315301.1590316522-1358296715.1482317467
http://www.visitkjerag.no/hjem


 

Med 1084 meter rager Kjerag høyest av alle toppene i Lysefjorden. Fjellmassivet har lenge 

vært mest beundra fra fjorden, men de senere årene har det blitt stadig mer populært å ta 

turstien til selve platået. De fleste er fornøyde med å nyte utsikten over Lysefjorden fra selve 

platået, men for noen turgåere er høydepunktet å bli foreviget på Kjeragbolten, ei rund 

steinblokk kilt fast i en fjellsprekk. Kjerag har også blitt et populært mål for fjellklatrere og 

basehoppere. 

 

 

NB! Ikke gå til Kjerag på vinteren! Sesong er fra juni til september.  



 

Turen tar 5 – 6 timer t/r og er på til sammen 9,8 km 

Etter endt tur kjører vi deg i buss fra "Ørneredet" til Stavanger.  

Tidstabell:  

Kl. 09.30  Avreise fra Lysebotn med bil til Kjerag parkering, hvor turen starter  

Kl. 10.00  Marsj til Kjeragbolten 

Kl. 12.30  Ankomst Kjeragbolten 

KL. 13.30  Retur fra Kjeragbolten 

Kl. 16.00  Ankomst Kjerag parkering  

Kl. 16.30  Avreise buss til Stavanger 

Kl. 19.30  Ca. ankomst Stavanger sentrum 

 

Reisefakta:  

Pris:  kr 1 695,- per person 

Prisen inkluderer:     

✓ Buss Stavanger-Preikestolen Parkering 

✓ Buss Preikestolen Parkering – Forsand kai 

✓ Båt Forsand Kai – Flørli – Lysebotn 

✓ Buss Lysebotn – Kjerag parkering  

✓ Buss Øygardstøl - Stavanger sentrum 

 

Prisen inkluderer ikke:     

✓ Overnatting/losji  

✓ Måltider 

 

Beregne minimum tre dager på turen, eller ta flere overnattinger hvis du vil ha mer tid og 

fleksibilitet, prisen på rundreisen blir den samme.  

NB! - kan også kombineres med flybussen i Stavanger til Sola lufthavn.  


