Stavanger med Flor & Fjære.
Opplevelsene begynner allerede den første dagen når vi kjører inn på Nordsjøveien langs sørvestkysten til Stavanger. Hvitmalte trehus, trange gater og bratte fjell som stuper ned i fjorden er
noe av det vi skal oppleve før landskapet flater ut og vi ser innbydende strender og store
landbruksområder. I enden ligger måler vårt, Stavanger. Byen har et lite sentrum, og sentralt nede
på kaien ligger hotellet vi skal bo på. Her finner du shopping og restauranter like utenfor
hotelldøren.
Stavanger har Europas best bevarte trehusbebyggelse og vi får en smakebit av dette sammen med
lokal guide.
Turens store høydepunkt er Flor & Fjære. Vi får omvisning i hva tre generasjoners lidenskap for å
lage verdens vakreste hage har resultert i. For å toppe det hele får vi servert en herlig fersk buffet
med inspirasjon fra hele verden.
Hjemturen går via innlandet og vi kjører over vakre Suleskaret, Setesdalen og Dalen på turen.
Avreise: 01.07- 15.07 - 29.07 – 12.08 - 26.08 – 4 dager.
Mandag
Påstigningsstedet – Stavanger
Turen i dag går ned gjennom Vestfold og Telemark. Snart kommer vi til det blide Sørland, hvor de
første fornemmelsene av hav og sydlandsk atmosfære møter oss. Det blir lunsj utenfor Kristiansand.
Turen går videre til Flekkefjord, der vi svinger inn på vei nr.44, «Norsjøveien”. Vi kjører forbi Åna Sira
og gjør en stopp ved vakre Jøssingfjorden før Hauge i Dalene. I dette området blir det en benstrekk
med kaffe og kaker fra bussen. Vi fortsetter så via Egersund, forbi Vigrestad og Varhaug-nå er vi på
selveste Jæren! Stavanger sentrum ankommes på ettermiddagen. Her skal vi bo i tre netter på Best
Western Victoria Hotel.
Tirsdag
Stavanger
Frokost på hotellet. I dag skal vi bli bedre kjent med byen vi bor i. Dagen starter med en spennende
rundtur og sammen med lokalguide kjører vi rundt i noen av bydelene. Vi skal også se stedet der
Norge ble samlet til ett rike, Hafrsfjord. Videre besøker vi jernaldergården og utsiktspunktet
Ullandhaug, før vi avslutter med å gå gjennom deler av gamle Stavanger. Dagens lunsj blir på
egenhånd.
På ettermiddagen tilbyr vi en flott båttur på Lysefjorden, som er et mektig naturfenomen. Den ville
og dramatiske fjorden skjærer seg 40 km inn mellom stupbratte fjell og er meislet og formet av
isbreene under istiden. Fjorden blir derfor sett på som et ekte naturdokument og en geologisk perle.
Turen varer ca.tre timer og er ikke inkludert (reiseleder tar imot bestilling og betaling på turen
nedover). De som ikke er med på båtturen, benytter dagen på egenhånd i Stavanger. Felles middag
på hotellet.
Under oppholdet i Stavanger blir det selvsagt mulighet for å oppleve et av Norges nyeste museer:
Norsk Oljemuseum. Domkirken St. Svithun, fra middelalderen er også verd et besøk. Den ligger bare
noen minutters gange fra hotellet vårt.
Onsdag
Flor og Fjære
Lang og god frokost. Vi har god tid på formiddagen før vi spaserer det lille stykket ned til Strandkaia
hvor MS Rygerfjord tar oss ut til øya Sør-Hidle.
Her finner vi subtropiske palmer og frodige blomster innrammet av storslåtte fjorder og fjell. Først
blir det omvisning i hagen, så en deilig buffetlunsj med blant annet den berømte Hidlefjord
fiskesuppe, dessert og kaffe. Det blir tid til å rusle litt rundt på egenhånd før vi tar båten tilbake til
fastlandet. Felles middag på hotellet.
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Torsdag
Stavanger – påstigningsstedet
Frokost og utsjekk på hotellet. Det er tid for hjemreise og i dag kjører vi gjennom en helt annen type
natur med daler og fjell i innlands-Norge. Veien tar oss inn Hunnedalen til Sirdal, videre over
Suleskaret til Setesdalen og det blir lunsj underveis. Snart er vi inne i Telemark, forbi Dalen og vi
passerer Seljord, Notodden og Kongsberg tilbake til påstigningsstedet.
Pris kr 6.400,- pr. person, som inkluderer:
 Reise i komfortabel turistbuss
 Reiseleder
 Tre netter i dobbeltrom med frokost og middag på Victoria Hotel
 To lunsjer
 Guidet tur i Stavanger
 Besøk på Flor og Fjære inkludert ferge, omvisning og lunsj
Tillegg:
Enkeltrom kr 1.200,Båttur på Lysefjorden
Avbestillingsforsikring kr. 320,-
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