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Flor & Fjære 5. -7.august, 3 dager. 
 

Vi må også i år ta turen til Stavanger og øyen Sør-Hidle, denne turen er obligatorisk og må 

bare oppleves.  Vi bor sentralt i Stavanger og har god tid til å utforske byen.  Les mer.......ikke 

vent for lenge med påmelding, denne turen blir fullbooket hvert år. 

 

Dag 1, 5. august 

 

Turen starter fra Bystasjonen perrong M kl. 10.00, sjåfør fungerer som reiseleder på denne 

turen.   Første etappe går til Halhjem og med ferja til Sandvikvåg.  Videre over Stord og 

Trekantsambandet mot Aksdal og Arsvågen.   Derfra med ferje til Mortavika og kun en halv 

times kjøretur så er vi i Stavanger og sjekker inn på  Victoria Hotel.  Mulighet for å spise lett 

lunsjmåltid på ferjeturene sørover etter eget ønske.    Felles middag om kvelden.  

 

Dag 2, 6. august 

 

Etter frokost blir det en 2-3-timers byrundtur med autorisert Stavanger-guide.   Foruten en 

generell rundtur i byen kjører vi også forbi Hafrsfjord og ser monumentet ”Sverd i Fjell” til 

minne om det kjente slaget ved Hafrsfjord i år 872 der Harald Hårfagre samlet Norge til ett 

rike, og det blir en tur oppom Ullandhaug-tårnet hvorfra vi har fantastisk utsikt over 

Stavanger og områdene rundt.  Som en avslutning på byturen er vi innom Stavanger 

Domkirke.  Kl. 12.00 går vi ombord i hurtigbåten som frakter oss til øya Sør-Hidle i Ryfylke-

fjorden (20 minutters båttur) hvor vi skal besøke parken ”Flor og Fjære”.  Her blir det lunsj og 

omvisning. Stedet er bare helt utrolig og kan ikke beskrives i ord.  Parken utvides til stadighet, 

og fremfor 2013-sesongen fikk de på plass ny klosterhage med bl.a. urter, roser, kunstige 

dammer med fossefall og en fantastisk utsikt over fjorden.  Vi er tilbake i Stavanger ca. 17.00 

og har fritid frem til felles middag om kvelden. 

 

Dag 3, 7. august 

 

Frokost på hotellet og avreise kl. 08.30.  Turen går først til Oltedalen der vi besøker utsalget 

til Gjesdal Spinneri.  Som navnet antyder, dreier det seg her om strikkegarn i forskjellige 

varianter, samt en god del ferdige strikkeplagg og souvenirer .  Kort kjøretur derfra til 

Lauvvik hvor vi tar ferje til Oanes. Derfra er det en times kjøretur til Hjelmeland og ny 

ferjetur, denne gangen til Nesvik.  Videre kjører vi den nye Sandsfjordbroen som erstatter 

fergesambandet Sand - Ropeid, deretter via Ølen hvor vi spiser lunsj før turen fortsetter 

tilbake til Sandvikvåg.  Ferje til Halhjem og vi er tilbake i Bergen rundt kl. 20.00. 

 

Tillegg enkeltrom 650.- for hele turen 

 

 

Prisene inkluderer komplett tur som beskrevet, lunsj dag 1 er ikke inkludert. 

 
Pris pr person i dobbeltrom  5.390.- 


