
28 VINTER & VÅR 2018

  

1. dag: Torsdag 31. mai
Fra Nordvestlandet Avreise fra 
Ålesund (Skateflua) kl. 08.00, 
Moa kl. 08.30, Magerholm kl. 
08.50. Vi passerer Stranda og 
Stryn. Lunsjpause i Innvik. 
Videre gjennom Jølster og 
Sunnfjord til Lavik i Sogn. 
Videre til Bergen for middag 
og overnatting.

2. dag: Fredag 1. juni
Vestlandsbussen:
Avreise fra Bergen (Terminus) 
kl. 10.00, Halhjem kl. 11.00, 
Leirvik (Grand Hotel) kl. 
12.15, Føyno kl. 12.30 og 
Haugesund (Flotmyr) kl. 
13.30.
Sørlandsbussen:
Avreise fra Arendal 
(Harebakken) kl. 12.30, 
og fra Kristiansand 
(Rutebilstasjonen) kl. 13.30. 
Avreise fra Oslo: 
Tog fra Oslo til Kristiansand 
hvor dere går over i bussen vår.

Overnatting, middag og 
samling for begge bussene 
på Thon Hotel Maritim i 
Stavanger.
 
3. dag: lørdag 2. juni
Turen går til Skagenkaien i 
Stavanger sentrum. Her blir 
det båtavgang til Flor & Fjære 
på Sør-Hidle kl 11.00. 

Etter omvisningen, en flott 
lunsjbuffet og god tid på 
egenhånd i dette flotte 
hageanlegget, tar vi båten 
tilbake til Stavanger. Middag 
og kveldssamling på hotellet.

4. dag: søndag 3. juni
Vi kjører til Hanasand på 
Rennesøy og videre gjennom 
den undersjøiske tunnelen til 
Finnøy. Her blir det ”Vandring 
i bedehusland» med middag 
på Utsyn Ungdomssenter. 
Etter bedehusvandring 
starter vi på turen hjemover. 
Vestlandsbussen er i 
Haugesund ca kl. 17.45, 
Bergen ca kl. 21.00 og Sotra 
ca kl. 21.30. Sørlandsbussen 
kjører via Sola over Jæren 
til Egersund. Ankomst 
Kristiansand ca kl. 20.30 og 
Arendal ca kl. 21.30
Reisende fra Nordvestlandet 
overnatter i Bergen
Reisende fra Østlandet 
overnatter i Kristiansand 

5. dag: Mandag 4. juni
Til Nordvestlandet: Turen 
går nordover forbi Førde, 
Nordfjord og tilbake til 
Sunnmøre. Ankomst Ålesund 
ca kl. 18.00.

Til Østlandet: Tog fra 
Kristiansand til Oslo

TURLEDER:
Klaus Muff, Jostein Mulelid,  

Torstein Remme og Geir Sandvik

TURPRIS FRA:  6.750
Sørlandet (3 dager):  6.750
Haugesund (3 dager):  7.050
Bergen (3 dager):  7.250
Oslo (4 dager)  7.750
Møre (5 dager):  9.950

Tillegg enkeltrom per natt:  300 

TURPRISEN INKLUDERER: 
Bussturen, ferjer og to overnattinger 
i dobbeltrom m/middag og frokost.
Båttur, omvisning og lunsjbuffet  
på Flor & Fjære. Vandring i bede- 
husland m/middag på Utsyn  
Ungdomssenter.
Nb! Fra Nordvestlandet er det i 
tillegg inkludert 2 overnattinger  
m/frokost i Bergen og middager  
på vei til og fra Møre.
Fra Østlandet er det i tillegg  
inkludert 1 overnatting med  
frokost i Kristiansand. 

IKKE INKLUDERT:
Øvrige måltider, drikke til maten, 
forsikringer, Tillegg for enkeltrom. 

..3-5 dager

31. mai – 4. juni
Opplev Palmeøya Sør-Hidle  
i Ryfylket. Vi besøker den flotte 
parken med sydlandsk atmos-
fære og eksotiske planter.

Flor & Fjære
Møt sommeren på 

Historien om Flor & Fjære startet i 1965. Gartner Åsmund Bryn kjøpte 
en gammel husmannsplass på 15 mål på Sør-Hidle. Det fantes ikke et tre 
på området så Åsmund startet med å plante furu og sitkagran som le mot 
vind og ruskevær fra nordvest. Slik la han tilrette for planter som ikke 
var så hardføre. Åsmund så utfordringer i landskapet og med god hjelp, 
traktor og gravemaskin begynte hagen å ta form. Ideen om Flor & Fjære 
vokste frem, og i 1995 åpnet hagen for gjester. 
På søndag besøker vi ”bedehusøya” i Ryfylke; Finnøy.
Her blir det ”Vanding i bedehusland – ei kulturhistorisk reise med glimt 
i auge”. Gjennom alvor og humor tas vi med inn i bedehusets spennende 
historie, og på Utsyn ungdomssenter spiser vi god og tradisjonsrik 
bedehusmat.

Se for øvrig generelle vilkår  s. 54.  

 Ryfylket 




