MÅNAFOSSEN
FRA EGERSUND
LUNSJPAKKE FRA
HOTELLET

Vi tilbyr våre gjester
å smøre med seg
lunsjpakke, som kan
tas med på turer til kr
65,- pr stk.

Månafossen er en av de største
turistattraksjonene i Rogland, så
her går du sjelden
alene. Fossen er høyest i
Rogaland med sine 92 meter (nr.
7 i Norge) og et flott skue uansett
vannføring. En tur til Månafossen
er minnerik opplevelse for store
og små turgåere.
Turen kan også inkludere et også
et besøk til Mån fjellgård.

Turen starter rett opp fra
parkeringsplassen.
Enkelte
partier er veldig bratte, men der
er satt opp kjettinger som en kan
FORSLAG TIL
PAKKELISTE
- Gode sko
- Vindtette klær
- Litt mat og drikke
- kamera
- Godt humør 

holde seg i. På en fin søndag må du regne med litt kø, men du er
fremme ved Månafossen etter kun 20 - 30 minutt. Etter å beskuet
fossefallet og foreviget den på bilde, er det tid for å fortsette inn til
Mån. Følger god sti videre innover med noen få steinete partier. På
en høyde får du utsikt ned til fjellgarden Mån og videre innover
Fidjadalen. Jæren Friluftsråd har restaurert Mån og det er mulig å
bestile overnatting. Området like innenfor Mån er imidlertid veldig
fint til å overnatte i telt og kan anbefales spesielt for barnefamilier.
Krevende?
Bratt opp til Månafossen, men kort tur som passer de aller fleste. 20
- 30 minutt til Månafossen og ytterligere 20 - 30 minutt inn til Mån
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Adkomst:
Med bil: Ta bjerkreimsveien, Fv51. E39, Rv503 og Rv45 til Fv281 i
Gjesdal. Følg vei til høyre etter tunnel mellom Gilja og Frafjord.
Opparbeidet parkeringsplass mot betaling forbi Eikeskog.
Når du kommer frem til Eikeskog er det bare å følge den merkede
veien inn til Månafossen. Dette tar rundt en halv time. Har du tid til
det er Mån fjellgård verdt en visitt. Da klatrer du videre i ca en
halvtime før landskapet åpner seg opp og du står plutselig på Mån
hvor Jæren Friluftsråd har restaurert den gamle fjellgarden.
Tekst utarbeidet av Kjersti Søyland Bye
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