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Denne familieturen er godt egnet til å gi 
de små smaken på turlivets gleder uten at 
bena blir altfor trøtte. Med utgangspunkt i 
krysset bak øvre Fløibanestasjon tar du til 
venstre og følger Blåmansveien til krysset 
Blåmansveien-Skomakerdiket. Ved skiltet 
”Fløyvarden” tar du til venstre igjen og 
følger stien forbi Regnhytten. Etter ca. 200 
meter kommer du til et nytt skilt merket 
”Fløyvarden”, og her følger du stien opp til 
høyre.

Etter en liten stigning kommer du til en 
trapp, og etter trappen følger du stien som 
svinger mot venstre. Snart vil du se Fløyvar-
den på knausen rett imot. Den ligger 393 
moh og byr på flott utsikt over Bergen med 
fjord og fjell – og kanskje en mulighet til å 
gi både store og små et velfortjent påfyll av 
energi?

Fra Fløyvarden fortsetter stien nordover 
gjennom skogen, der dugnadsgjengen i 
Bergens Skog- og Træplantningsselskap har 
ryddet flere flotte utsiktspunkter. Her kan 
du virkelig nyte synet av den majestetiske 
innseilingen til Vestlandets hovedstad.

Når du har fulgt stien ca 400 meter nord 
fra Fløyvarden, svinger den 90 grader til 
høyre. Her er løypen merket med rødmalte 
trestokker og pil. Etter en liten klopp går du 
opp en liten kneik. Deretter følger du stien 
til venstre, før du kommer til en ryddet plass 
med vidt utsyn – blant annet mot Herdla-
fjorden, Skredderdalen, Sandviksfjellet og 
Rundemanen.

Deretter fortsetter du på merket sti i 
granskogen, som garantert byr på musikal-
ske  innslag fra kjøttmeis, granmeis eller
 noen av de andre av Fløyens utallige fjær-
kledde fastboende. Den som tar med fugle-
bok og kikkert får garantert mange fine 
opplevelser underveis.

Etter ca 300 meter møter du stien fra  
Skredderdalen. Følg stien til høyre gjennom
lett terreng til du kommer ut på en 
kryssende sti. Her tar du ned til høyre mot 
Blåmansvei, som du følger tilbake til Fløyen. 
Og på veien ned kan du nyte den følelsen 
av frihet du bare får ute i naturen, omgitt 
av alle dens lukter, lyder og farger.
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Fløyen - Fløyvarden -
H. Griegs vei - Fløyen

STEDER LANGS RUTEN
1   Skilt “Fløyvarden”
2   Fløyvarden
3 Utsiktspunkt
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