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FLOR & FJÆRE
Avreise 18.juni - 6 dager - kr. 9690,Dette er
turen du ikke bør la
gå fra deg

Stavanger:
Stavanger har plassert seg på
kartet som Norges
oljehovedstad, men er også
kjent som landets
hermetikkby. Her fins både et
moderne oljemuseum og
verdens eneste hermetikk
museum. Høydepunktet på
turen blir besøket til « Flor &
Fjære « på øya Sør-Hidle, en
bugnende park med palmer og
eksotiske planter. Her kan du
nyte freden, blomstene,
utsikten over sjøen og
duftene. Som gjest blir du
ønsket velkommen med en
omvisning i hagen hvor
vertskapet gir råd og
inspirasjon. Kjøkkensjef
Andre Mulder byr på
velsmakende retter fra alle
verdenshjørner, med rene
natursmaker av ferske råvarer
og krydret med urter fra Flor
& Fjæres egen klosterhage.

Velkommen!

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Kristiansand
Etter opplasting setter vi kursen sørover på E 18, forbi
idylliske kystbyer som Sandefjord og Kragerø. I Kristiansand
sjekker vi inn på Clarion Hotell Ernst.Før middagen er det
mulighet for å utforske byen på egenhånd.

Dag 2: Kristiansand - Stavanger
Etter frokost fortsetter vi på Sørlandets hovedvei, langs vår
landstrakte kyst. Vi passerer blant annet Mandal og Kvinesdal,
også kalt « Sarons dal». I Flekkefjord gjør vi en lengre stopp
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for å strekke på bena - og kanskje ønsker noen å ta seg en
matbit der. Ved Egersund svinger vi av hovedveien og kjører
mot Stavanger gjennom vakre Jæren. Vi ankommer Best
Western Plus Victoria Hotel ved bryggen på ettermiddagen og
spiser middag på hotellet om kvelden.

Dag 3: Stavanger, Lysefjorden og Prekestolen
Norsk Oljemuseum
Den norske oljehistorien startet
midt på 1960-tallet da
forhandlingene omkring
delelinjen i Nordsjøen var avklart.
I 1965 ble olje-kontoret i
Industridepartementet opprettet
og første konsesjonsrunde ble
utlyst. Museet viser den historiske
utviklingen fra de første
plattformene som boret i
Nordsjøen, via stål- og
betongplattformer utviklet og
bygget i Norge – til moderne,
fleksible produksjonsskip og
undervannssystemer som ser ut
til å være framtidens løsning på
norsk sokkel.

Prekestolen
Preikestolen som turist attraksjon har mer enn 270 000
besøkende som tar turen ut på
dette svimlende fjellplatået hvert
år. Fjellplatået henger mer enn
600 meter over Lysefjorden.

Etter frokost møtes vi i resepsjonen kl.09.00 hvor vår
lokalguide venter. Guiden skal ta oss med på en rundtur i
byen i ca 3 timer. Vi får oppleve domkirken, gamle Stavanger,
Jernaldergården, m.m. For de som ønsker vil det kl.14.00 være
mulighet for å bli med på en flott 3 - timers utflukt med båt
gjennom en del av Lysefjorden ( tillegg ) Her får vi mulighet
til å se Prekestolen, en av Norges største turistattraksjoner.
Middag på hotellet om kvelden

Kjetils Bussreiser AS

Utflukter

Tlf + 47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Dag 4: Stavanger - Flor & Fjære - Norsk Olje museum

Lysefjorden med båt kr 400,-

* fem hotellovernattinger
med plass i dobbeltrom

Etter frokost - for de som ønsker det - gjør vi et besøk på
Norsk Oljemuseum. Kl.12.00 går vi ombord i båten som
bringer oss til Flor & Fjære på øya Sør-Hidle. Dette er turens
høydepunkt! Her finner vi subtropiske palmer og frodige
blomster mot en bakgrunn av Ryfylkes fjorder og fjell. Ved
ankomst blir det omvisning i hagen før vi får gourmet lunsj
tilberedt av en kokk som så ikke er skåret for tungebåndet
heller!

* 5 frokost

Etterpå kan en rusle rundt i parken på egenhånd. Retur

* 5 middag

tilbake til Stavanger og middag på hotellet om kvelden.

Reisefakta
* Bussreise

* Guidet rundtur i Stavanger
med lokalguide
* Utflukt til Flor & Fjære
inkludert lunsj
* Reiseleder

Dag 5: Stavanger - Vrådal
I dag skal vi kjøre til Quality Straand Hotel & Resort i Vrådal,
i Telemark. Hotellet ligger vakkert til ved Nisservannet og her
spiser vi en herlig middag om kvelden.

Tillegg: Enkeltrom kr. 1990,Reisevaluta: Norske kroner,
debet - og/ eller kredittkort

Dag 6: Vrådal - Østlandet
Turens siste dag. Vi kjører via Seljord, Kongsberg, Drammen
og videre til Østlandet for avstigning. Alle er hjemme i løpet
av kvelden

Kjetils Bussreiser AS

Tlf + 47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

