Bibelferie i Norge
4. - 9. oktober 2020
Turteam: Klaus Muff, Marta Veivåg,
Sissel Stokset, Geir Sandvik, Aud og Johan Halsne
Fine dager med åndelig og sosialt samvær i naturskjønne Hardanger.

Dronningstien

Syse gard

Hotell Ullensvang

Bibelferie i Norge på Hotell Ullensvang
Bli med til det tradisjonsrike Hotell
Ullensvang gjennom 5 generasjoner.
Kjent for å ligge i et naturskjønt område
like ved Sørfjorden, som er en arm av
Hardangerfjorden.
Hotellet har egen hage, oppvarmet basseng
både ute og inne. Det har en egen sauna
med fantastisk utsikt over Folgefonn og
fjord. Alle disse fasiliteter er til fri
disposisjon for hotellets gjester.

Utflukter:
Etter lunsj vil vi invitere til utflukter i
nærmiljøet. Bussutflukt til blant annet
«Syse gard» der vi får guidet omvisning og
smaksprøver av herlig Hardangerfrukt. Her
kan du også kjøpe med deg lokalproduserte
matvarer.
I Eidfjord skal vi innom Norsk Natursenter
der vi får se en panoramafilm som gir en
uforglemmelig reise mellom høye fjell, dype
fjorder, fossefall og isbreer.
Turområdet rundt hotellet er flott og
Vi vil også ha tilbud om utflukt til Kinsarvik
variert. Du kan blant annet gå Dronningstien og Ulvik med besøk i den flotte kirken fra
opp på 1100 meter. Kjøkkenet byr på
1800- tallet, og Hauge-senteret.
kortreist mat med smak av Hardanger.
(Utfluktene er ikke inkludert i turprisen)
I tillegg vil der være tilbud om turer til fots i
Programmet for disse dagene blir etter
ulike vanskelighetsgrader og lengde, for den
mal fra bibelferie.Vi har et eget konferansesom ønsker det. Blant annet Dronningstien.
rom der vi hver formiddag vil ha bibelsamlinger etter frokost. Hver kveld etter en god
middag samles vi til sosialt program, sang og
Velkommen til å bli med på
andaktsord.
Bibelferie i Hardanger!

Hotell Ullensvang

Buss:
Buss 1: Avreise fra Kristiansand 08.00
via Lyngdal, Flekkefjord, Helleland,
Sandnes, Stavanger, Haugesund og Ølen
til Lofthus og Hotell Ullensvang.
Buss 2: Avreise fra Føyno 12.00,
Stord 12.15 via Flesland, Bergen,
Voss og til Hotell Ullensvang.

Turen bestilles på
plussreiser.no eller
på telefon 70 17 90 00

Hotell Ullensvang

TURPRIS
Pris :

kr 9.750

Tillegg for enkeltrom kr 2100
Tillegg for fjordutsikt kr 2000 per rom
Rabatt for egen transport til og fra Hardanger:
kr 1000 per person

PRISEN INKLUDERER:
• Bussturen til og fra Hardanger iht bussrute
• 5 overnattinger i dobbeltrom med frokost
• 5 middager og 4 lunsjer
• Ferjebilletter
• Samlinger morgen og kveld på hotellet
PRISEN INKLUDERER IKKE:
• Øvrige måltider
• Utflukter (utfluktsprogram med priser blir
sendt ut til alle påmeldte før avreise)

Ulvik kirke

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.

Syse gard

Dronningstien

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk
påmeldingskjema som finnes på vår nettside
plussreiser.no eller ring 70 17 90 00.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund
Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

