
02.2 Obrestad/Hå gamle prestegard – Stavanger domkirke  
Til fots: ca 52 km 

Veibeskrivelse 

Hå gamle prestegard – Orreelva ca. 9 km 

Veien går over hengebrua over Håelva og videre nordover langs kysten. Følg strendene. Dersom det 

er mye vann i bekker og elver må en gå opp på fv. 507, Nordsjøvegen, mellom Skeie flyplass og Orre 

gamle kirke, Jærens eldste bygg fra 1250. Her er det toalett. 

Orreelva – Borestranden ca. 12 km 

Rett nord for Orreelva/Orre gamle kirke følger en grusvei ned mot havet. Ta første vei til høyre og 

følg sti over sanddynene til  Friluftshuset på Orre med toaletter og kafe i åpningstiden, 

www.jarenfri.no/friluftsenter/frilufshuset-pa-orre 

Borestranden – Hellestøstranden ca. 7 km 

Følg strendene nordover.  

Hellestøstranden – Solastranden ca. 9 km 

Ved enden av Hellestøstranden må en gå opp på Vigdelveien og følge den noen hundre meter før en i 

første høyresving kan ta til venstre ned mot sjøen og følge merket kyststi til Ølberg havn og så videre 

til Solastranden. På Ølberg er det kiosk og restaurant og tilgang på toaletter. 

Solastranden – Stavanger domkirke  ca. 15 km 

Fra Solastranden går det gang- og sykkelvei forbi Sola ruinkirke og videre til Joa. Langs østsiden av 

Hafrsfjord er det laget turvei som fører til Grannes hvor det igjen er gang- og sykkelvei til Møllebukta 

med fredssymbolet Sverd i fjell. Det er toalett i Møllebukta. Følg turvei langs Møllebekken til Store 

Stokkavann. Gå langs vannet til Sandal, ta til høyre oppover bakken og følg merkene inn til Stavanger 

sentrum med Domkirken som nøkkelsted. I Olavskleiva passeres «Olskjellå», en vannpost på stedet 

der Olavkilden lå i middelalderen da det lå et Olavskloster i dette området. 

Om nøkkelstedet 

Stavanger domkirke er fra 1125. Det er den eldste middelalderkatedralen vi har intakt. Her har vært 

kontinuerlig gudstjenestefeiring i snart 900 år. Kirken er viet til St. Svithun. Domkirken hadde mange 

relikvier i katolsk tid og var nok, som alle domkirkene, et regionalt pilegrimsmål. Byens historie er 

nær knyttet til kirkens historie.  

Pilegrimsbønn for Stavanger 

Evige Gud, du som kjenner begynnelsen og enden. 

Hjelp oss å se at vi er pilegrimer på jorden.                                                                                                              

Gi frihet fra alt som binder og gi oss i stedet pilegrimens frihet: Frihet til å håpe og frihet til å elske.  

Amen. 

Overnattingsmuligheter:  

Hå: Jonsahuset, www.jonsahuset.no/ 

Orre: Reveparken hytteutleie, www.reveparken.no/ 

Bore: Bore strandcamping, www.borestrand.no/ 

http://www.jarenfri.no/friluftsenter/frilufshuset-pa-orre
http://www.jonsahuset.no/
http://www.reveparken.no/
http://www.borestrand.no/


 Boretunet, www.boretunet.no/overnatting 

Ølberg: Ølberg camping, www.jarenfri.no/friluftsenter/olberg-camping 

Ræge: Sola motell og camping, tlf 51 65 43 28 

Sola: Sola strandhotell, www.sola-strandhotel.no/ 

Stavanger: Mange overnattingssteder i byen 

Utstein: Utstein pilegrimsgard, www.utsteinpilegrimsgard.no/ 

  

Mat:   

Hå: Hå gamle prestegard har kafe i åpningstiden. 

Orre: Friluftshuset har kafe i åpningstiden,  

www.jarenfri.no/friluftsenter/frilufshuset-pa-orre 

Bore: Mulig å bestille mat av vertskapet på forhånd, www.borestrand.no/ 

 Pizzabakeren på Klepp bringer pizza mm, tlf 51 42 28 88 

Ølberg: Kiosk og restaurant, strandhuset.no/olbergkiosken 

Sola: Strandhotellet har det meste, www.sola-strandhotel.no/ 

Mellom Sola og Stavanger passeres flere butikker og kiosker. 
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