
Egersund Sjokoladefabrikk 

Egersund Chokoladefabrik & Co er en 
lokal attraksjon, plassert litt bortgjemt og 
vanskelig å finne, men allikevel midt i 
byens verneverdige bebyggelse. En flott 
attraksjon drevet av ildsjeler for det ”søte 
liv”. Opplev en spennende dag på  
sjokolade fabrikken med produksjon av 
eget godteri, smaksprøver og omvisning. 

En av de mest populære aktivitetene i 
Flekkefjord er skinneskykling på den 
gamle Flekkefjordbanen. Hvert år sykler 
tusenvis den 34km lange ruten og får en 
naturopplevelse helt utenom det vanlige. 
Nyt en dag i flotte omgivelser med  
lunsjpakka i sekken. Turen passer for 
alle aldersgrupper.   
 

Dresintur på Flekkefjordbanen Byvandring 

Fiskeskøyten Solstrand ble bygget på 
Svege i Flekkefjord i 1936. I gamle tider 
ble den brukt til silde- og rekefiske.  
I 1989 ble den vernet som museums-
fartøy, og brukes i dag som turbåt, med 
stor aktivitet i sommersesongen. Len deg 
tilbake og nyt en flott dag på fjorden 
med bølgeskvulp og god mat.   

En dag på fjorden  

 

 

Idylliske Hidra 

Flekkefjord har en unik pittoresk  
sørlandskultur, og fra hotellet kan     
du spasere til byens hvite, gamle og 
sjarmerende trehus idyll - også kalt 
Hollenderbyen. Bli med på vandring i 
Flekkefjords gater med egen guide som 
leder deg gjennom småbyens rike og 
interessante historie. 

Aktiviteter og Opplevelser 

 

 

 

 

 

 En tur til den sjarmerende og vakre 
øya Hidra er en opplevelse du også  
bør få med deg. Vest-Agders største øy  
kalles ofte for ”Sørlandets perle” og det 
med god grunn. Hidra har en nydelig 
skjærgård som byr på et rikt plante- 
og fugleliv  i tillegg til kulturhistoriske 
monumenter.  

Gamle håndverkstradisjoner 

Handverksfabrikken på Gyland like 
utenfor Flekkefjord er en vanndrevet 
trevarefabrikk som ble bygget i 1920.  
Den brukes i dag i formidlingen av   
eldre håndverksteknikker og produksjon 
av trevarer. Bli med på omvisning og 
demonstrasjoner toppet med kaffe og 
boller servert i krambua.  
 



Historievandring på Knaben 

Knaben i Kvinesdal er bygget opp på  
gruvevirksomhet, og er kjent for sin 
molybdenutvinning. Molybden var viktig 
i rustningsindustrien og tyskerne bygget 
under 2VK store festningsanlegg rundt 
Knaben. I 1943 ble gruvene to ganger 
angrepet av allierte bombefly. Opplev 
gruvene og museet med egen guide. 

Utsikten Golfklubb ble kåret til Norges 
Golfperle i 2007. Naturen deler av sin 
friske stillhet langs store frodige greener 
og terrenglagte myke fairwayer. Enten 
du velger 18- eller 9-hullsbanen finner 
du utfordringer i det spektakulære og 
hvile i det vennlige. En ren meditasjon 
fra lynghei til trollskog og flott utsikt. 
 

Golfentusiasten Sykkeltur i det blå 

Turen til Brufjellvarden er en flott  
vandring gjennom gammel skog og  
naturlandskap til et av områdets fineste 
utsiktspunkt. Ta turen videre til Jette-
grytene og stikk innom den vakre lille 
stranda ved Roligheten på vei hjem.  
Ved Jettegrytene blir det  fyrt opp bål  
og tilberedt et måltid. 

Brufjellvarden & Jettegrytene  

 

 

Gardsbesøk 

Hva er vel flottere enn å nyte en fin 
dag fra sykkelsetet, oppleve nye steder 
i eget tempo og samtidig få god helse-
gevinst på kjøpet. Man kan velge seg 
en langtur langs landeveien eller ta 
terrengsykling i skog og mark. Turene 
kan gjennomføres på egenhånd eller 
med guide. 

 

 

Aktiviteter og Opplevelser 

 

 

 

 

 

Flekkefjord har et rikelig kulturliv med 
flotte gallerier, museer og severdigheter 
som er verdt et besøk. Hotellet har også 
eget musikk konsept kalt ”Gladans” for 
den som er glad i å danse. Skulle det 
være ønskelig med andre konsepter 
skreddersyr vi selvsagt et opplegg. 

Konstali Gard ligger på Sira, ei bygd 
litt utenfor Flekkefjord. Garden har 
vært i drift i nærmere 400 år, og er i 
dag hyppig besøkt. Her kan du oppleve 
gårdslivet, bli med båttur og fisketur 
samt få omvisning på gardsmuseet.  
På menyen står lokale råvarer krydret 
med gårdens historie. 

Lokale smaker 

Øl er populært, og flere små og store 
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. 

 

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


