
TURFESTHELG PÅ JÆREN  
31. januar - 2. februar 2020 

Vi bor og spiser på Jæren Hotell i sentrum av Bryne og har alle samlingene i   

Brynekirken som ligger rett ved hotellet.                                              

Mange reiseledere og personalet som jobber i Plussreiser vil delta.                  

Vi håper at mange av dere som er våre gjester blir med oss denne helgen.  

Meld deg på tidlig, da det er begrenset med plasser på hotellet!  



Turfesthelg på Jæren 
Velkommen til turfesten som du ikke må gå glipp av! 

Denne gangen på Jæren Hotell i sentrum på Bryne. Arrangementet starter fredag kveld og 

avsluttes søndag etter frokost. Alle samlinger blir i Brynekirken som ligger rett ved hotellet. 

Jæren hotell er kjent for sitt gode Jærkjøkken, med lokale produkter og kortreist mat. 

Mange reiseledere og personalet som jobber i Plussreiser vil delta. Vi håper at mange av  

dere som er våre gjester blir med oss denne helgen. Lørdag kveld blir det turfest med  

konsert i Brynekirken.  

Dag 1  

Fredag 31. januar 

Vestlandsbuss: Avreise fra Bergen kl 10.00, 

Leirvik kl 12.15, Haugesund kl 13.25,           

Stavanger kl 15.40, Sola kl 16.00. 

Sørlandsbuss: Avreise fra Harebakken           

kl 11.00, Kristiansand kl 11.45, Lyngdal kl 13.30, 

Flekkefjord kl 14.30. 

Middag på hotellet før det blir samling i kirken. 

Lokalkoret Jærklang synger, Klaus Muff har  

apell, Berit og Arne Øystein Rambekk deltar 

med duettsang. Flere reiseledere deltar. Og 

spennende reisemål blir presentert. Det blir 

salgsstander med bøker og musikk, Plussreiser 

og Moraz produkter. (Samlingen i kirken er åpen for 

alle og krever ikke påmelding) 

 

Dag 2 

Lørdag 1. februar 

Samling i kirken på formiddagen med sang og 

apell, intervjuer og reisefaglig innhold. (Samlingen 

i kirken er åpen for alle og krever ikke påmelding) 

 

 

 

Etter samlingen blir det tilbud om Sightseeing-

turer på vakre Jæren, en av turene går også til 

Egersund. På disse turene inkluderer vi        

lunsj-stopp. (utflukt og lunsj er ikke inkludert i prisen) 

Festmiddag på hotellet for overnattende gjester 

før turfesten i kirka. 

Turfest i Brynekirka: Denne kvelden har vi 

gleden av å ha konsert med familien Øklands  

fra Randaberg. Kurt Hjemdal skal være festtaler 

og i tillegg blir det mye variert reiseprogram. 

Vi deler ut gaver til gjester som dette året har 

passert 5, 10 eller 25 turer med oss.             

Humoristiske innslag blir det også. Pause i    

programmet med festkake og kaffi.                

Pris for turfest med konsert, kaffe og kake: kr 250 

(inkludert i prisen for gjester som deltar hele helgen)  

 

Dag 3 

Søndag 2. februar 

Avreise fra hotellet etter frokosten på søndag. 

Bussene kjører samme trase tilbake til Bergen 

og Kristiansand. 

 

DAGSPROGRAM: 



 Transport:  

Vi setter opp felles bussreiser fra Vestlandet og Sørlandet med stoppesteder underveis.  

Vi henter også på Stavanger Lufthavn Sola om noen vil komme med fly, og der vil være reiseleder 

som reiser med NSB fra Oslo tur/retur Bryne. Hotellet ligger 5 minutter fra togstasjonen. 

Du kan også ordne egen transport til og fra hotellet. 

Vestlandsbussen: 

Bergen, Terminus   kl 10.00 

Sandvikvåg    kl 11.45 

Leirvik     kl 12.15 

Føyno     kl 12.25 

Haugesund, Flotmyr  kl 13.25 

Stavanger Byterminal  kl 15.40 

Sola flyplass    kl 16.00 

Sørlandsbussen: 

Arendal, Harebakken  kl 11.00 

Kristiansand Busstasjon  kl 11.45 

Lyngdal Inn   kl 13.30 

Flekkefjord    kl 14.30 

 
Konsert med familien Øklands  



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Vi gleder oss til å se deg! 

PRISER: 

Ring oss på 70 17 90 00  

eller besøk plussreiser.no 

for å melde deg på         

turfesten!  

Busspriser fra:  (Tur/retur) 

Bergen  kr 700 

Stord   kr 600 

Haugesund kr 500 

Stavanger  kr 400 

Sola   kr 300 

Sørlandet kr 550 

Flekkefjord kr 400 

Turpris:    kr 1.950 

Enkeltromstillegg:  kr 500 

Prisen inkluderer: overnatting fredag til  

søndag med frokost, middag og alle samlingene.  

Ikke inkludert: buss, drikke til maten, lunsj og 

utflukter.  

Du kan velge om du ønsker å bli med på hele 

helga med overnatting og måltider, eller du  

kan komme kun til samlingene i kirka.          

Pris for turfesten lørdag kveld er kr 250.     

(De øvrige samlingene er gratis)  

På grunn av begrenset kapasitet kan vi ikke tilby         

måltider for andre enn gjestene som er med hele helga  

og overnatter i første omgang. Etter nyttår tar vi opp    

bestilling på kun måltidene dersom det er ledige plasser.  


