Aktiviteter og Opplevelser

Everything American

Dresintur på Flekkefjordbanen Byvandring

Har du en liten del Amerika i hjertet ditt,

En av de mest populære aktivitetene i

gode minner derfra eller rett og slett lyst

Lister er skinneskykling på den gamle

til å oppleve noe gøy og annerledes?

Flekkefjordbanen. Hvert år sykler tusen-

Welcome to "Det Amerikanske Lista "!

vis den 34km lange ruten og får seg en

På Lista-halvøya er det en lang historie

naturopplevelse helt utenom det vanlige.

med utvandring til Amerika. Få en dag

Nyt en dag i flotte omgivelser med mat-

spekket med ”over there” opplevelser,

pakka i sekken. Turen passer for alle

fra historie, shopping til mat og musikk.

aldersgrupper.

Farsund er en flott kystby med mange
attraksjoner og severdigheter. Den har
en spennende historie som spenner seg
fra kapervirksomhet og utvandring til
heksebrenning. Opplev en flott tur i
Farsund by med egen guide som leder
deg gjennom byens mangfoldige og
interessante historie.

En dag på fjorden

Fartsfylt moro

Lokale smaker

Fiskeskøyten Solstrand ble bygget på

Liker du fart og spenning ? Da er gocart

Svege i Flekkefjord i 1936. I gamle tider

banen på Lista det rette element for deg.

Øl er populært, og flere små og store

ble den brukt til silde- og rekefiske.

Mange entusiaster og mangfoldige du-

I 1989 ble den vernet som museums-

nadstimer ligger bak det flotte motor-

fartøy, og brukes i dag som turbåt, med

sportsanlegget som ble åpnet i 2008.

stor aktivitet i sommersesongen. Len deg

Banen er 750m lang og er hyppig brukt

tilbake og nyt en flott dag på fjorden

av lokalbefolkningen og tilreisende fra

med bølgeskvulp og god mat.

gammel til ung.

bryggerier dukker opp med særegne
og spennende ølsorter for sin region.
En av disse er nystartede Farsund
Brewing Company som blir drevet av
en gjeng øl entusiaster fra distriktet.
Her blir det visning av produksjon,
smaksprøver samt litt om ølets historie.
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Historievandring på Knaben

Golfentusiasten

Sykkeltur i det blå

Knaben i Kvinesdal er bygget opp på

Utsikten Golfklubb ble kåret til Norges

gruvevirksomhet, og er kjent for sin

Golfperle i 2007. Naturen deler av sin

Hva er vel flottere enn å nyte en fin

molybdenutvinning. Molybden var viktig friske stillhet langs store frodige greener
i rustningsindustrien og tyskerne bygget
under 2VK store festningsanlegg rundt

og terrenglagte myke fairwayer. Enten
du velger 18- eller 9-hullsbanen finner

dag fra sykkelsetet, oppleve nye steder
i eget tempo og samtidig få god helsegevinst på kjøpet. Man kan velge seg
en langtur langs landeveien eller ta

Knaben. I 1943 ble gruvene to ganger

du utfordringer i det spektakulære og

angrepet av allierte bombefly. Opplev

hvile i det vennlige. En ren meditasjon

gruvene og museet med egen guide.

fra lynghei til trollskog og flott utsikt.

Laksetur & Vingård besøk

Sørlandets Dansehotell

Opplev Lista

Laksetrappen ligger i Kvås i Lyngdal

Flekkefjord
har et rikelig
kulturliv
Farsund
Fjordhotel
blir regnet
som med

Lista har et mangfold av kulturelle

og er en 220 meter lang tunnel i Kvåsfossen. Gjennom laksetrappen inne i
tunnelen kan laksen nå svømme opp til
elven for å legge egg. En flott opplevelse
som avsluttes med besøk på Kvelland
Vingård på hjemturen der det blir omvisning og bespisning.

Sørlandets
Dansehotell.
Hvert
år blir
flotte gallerier,
museer og
severdigheter
det arrangert en rekke eventer med
som er verdt et besøk. Hotellet har også
danse/country musikk. Hotellet har
eget musikk konsept kalt ”Gladans” for
kjente og kjære navn på plakaten, og
dendanses
som erut
glad
å danse.
Skulle det
det
i dei sene
nattetimer.
være ønskelig
andreskreddersyr
konsepter
Andre
musikk med
konsepter
vi
selvsagt etter
ønske og
skreddersyr
vi selvsagt
et behov.
opplegg.

terrengsykling i skog og mark. Turene
kan gjennomføres på egenhånd eller
med guide.

og historiske innslag. Denne turen tar
dere med til det tyske kystfortet Nordberg Fort, Militærmuseet, Lista Fyr,
helleristningene på Penne, Lista
skøyta m.m. Lista er også kjent som et
eldorado for fugle elskere og blomster
interesserte.

Vi skreddersyr aktiviteter med utgangspunkt i kundens ønsker og behov.
Kontakt, Laila Røynestad, tlf: 95 79 46 20 e-post: laila@fjordhotellene.no web: www.farsundfjordhotel.no

